સવશેષ લેખ...
લોહાણા કોમ્યુસનટી નોથશ
લંડન દ્વારા શોકાતુર
પસરવારોની સનઃથવાથશ
અને સમસપશત સેવા
•
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ
સદવસે જાણોઃ યોગ
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વાચન સવશેષ...
આપણા વડીલોને
થપશશતી સમથયા કેમ હલ
થઈ શકેઃ લોડડ ડોલર
પોપટ સૂચવે છે ઉકેલ
•
ગીરમાં ડાલામથ્થા
સાવજોનો વથતીવધારોઃ
આંક વધીને ૬૭૪ થયો

ચીનના ૪૩ સૈસનકોના મૃત્યુઃ ભારતના ૨૦ જવાન શહીદ

નવી દિલ્હીઃ ભારત-ચીન વચ્ચે
લદ્દાખ સરહદે લાંબા સમયથી
પ્રવતતતો તણાવ લોહહયાળ
સંઘષતમાં પહરણમ્યો છે. પૂવવીય
લદ્દાખ પ્રદેશ સાથે જોડાયેલી
લાઇન ઓફ એક્ચ્યુલ કડટ્રોલ
(એલએસી) નજીક ગલવાન
ઘાટીમાં સોમવારે મોડી રાત્રે
ભારતીય અને ચીની સૈહનકો
વચ્ચેઆ હહંસક અથડામણ થઇ
હતી, જેમાં ભારતના ૨૦
જવાનો શહીદ થયા છે તો
ભારતીય સેનાએ જડબાતોડ
જવાબ આપતાં ૪૩ ચીની
સૈહનકોના ઢીમ ઢાળી દીધા હતા.
લદાખ ક્ષેત્રમાં અચાનક
સર્તયેલી થફોટક સ્થથતને થાળે
પાડવા ભારત અનેચીનના ઉચ્ચ
લશ્કરી અહધકારીઓ વચ્ચે
સરહદી ક્ષેત્રમાં મંત્રણાનો દૌર
શરૂ થયો છે.
બીજી તરફ, નવી હદલ્હીમાં
વડા પ્રધાન નરેડદ્ર મોદીએ
સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ હસંહથી
માંડીને હવદેશ પ્રધાન, ગૃહ
પ્રધાન સાથે બેઠકો યોજીને
સરહદી ક્ષેત્રમાં પ્રવતતતી
સ્થથહતનો તાગ મેળવ્યાના
અહેવાલ છે. મંગળવારે હદવસ

દરહમયાન ચીફ ઓફ હડફેડસ
થટાફ (સીડીએસ), ત્રણેય સેના
પ્રમુખ, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ
હસંહ, હવદેશ પ્રધાન એસ.
જયશંકર વચ્ચે હદવસભર
બેઠકોનો ધમધમાટ ચાલ્યો હતો.
એક અહેવાલ અનુસાર,
સરહદે તૈનાત ભારતની નાની
ટુકડી પર ચીનના સૈડય
જવાનોએ હુમલો કયોત હતો.
જોકે ભારતના
ર્ંબાજ
જવાનોએ ચીનને બરાબરનો
પાઠ ભણાવ્યો હતો, જેમાં
ચીનના ૪૩ જવાનો માયાતગયા
હતા. જોકે, ચીન આ થવીકારતું
નથી અને હંમેશાની માફક આ
મામલેજુઠ્ઠુંબોલી રહ્યુંછે.
ભારત અને ચીન વચ્ચે
છેલ્લા દોઢ મહહનાથી સરહદે
હવવાદ ચાલે છે. જેનો ઉકેલ
લાવવા ગત ૬ જૂનના રોજ
લેફ્ટેનડટ જનરલ થતરની
વાતચીતમાં બડને દેશે
વાતચીતથી હવવાદનો ઉકેલ
મેળવવા માટે સહમહત દશાતવી
હતી. જોકેચીનેગલવાનમાંફરી
એક વખત ભારતનેદગો આપ્યો
હતો. ગલવાન વેલી એ જ
હવથતાર છે જ્યાં ૧૯૬૨ના

અંદર વાંચો....

પાક.ની અવળચંડાઇઃ
ભારતીય દૂતાવાસના
કમશચારીની અટકાયત

યુદ્ધમાં ૩૩ ભારતીયોના જીવ
ગયા હતા.
ચીની સૈસનકોનો
આક્રમક અસભગમ
ર્ણીતી
સમાચાર
એજડસીના સૂત્રોના જણાવ્યા
પ્રમાણે ૬ જૂનની જેમ જ
૧૫મીએ પણ ૧૬મી હબહાર
રેજીમેડટના કમાસ્ડડંગ ઓફફસર
કનતલ સંતોષ બાબૂએ ચીનના
સૈહનકોને તેમની સીમામાં વધુ
પાછા જવા કહ્યુંહતું. કનતલ બાબૂ
શાંહતપૂવતક વાતચીત કરી રહ્યા
હતા, પણ તે સમયે ચીનના
સૈહનકોએ ઉગ્ર ચચાતકરવાનુંશરૂ
કરી દીધું.
વાતચીત દરહમયાન ચીનના
સૈહનકોએ ભારતીય ટૂકડી પર
દંડા, પથ્થર અને ધારદાર
વથતુઓથી હુમલો કયોત. ચીનના
સૈહનકોનો ઉદ્દેશ ભારતીય દળને
નુકસાન પહોંચાડવાનો હતો. આ
ટકરાવમાં કનતલ સંતોષ,
હવાલદાર પાલાની અને
હસપાહી કુંદન ઝા ઘટનાથથળેજ
શહીદ શહીદ થયા હતાં.
કલાકો સુધી
ચાલી અથડામણ
હવશ્વસનીય
સૂત્રોના

જણાવ્યા પ્રમાણે ગલવાન
ઘાટીના પેટ્રોહલંગ પોઇડટ ૧૪
નજીક વાતચીત થઈ રહી હતી.
ત્યારેભારતીય સેના પર હુમલો
થયો હતો.
ભારતે પણ જવાબી
કાયતવાહી કરી, પણ ચીનના
સૈહનકો મોટી સંખ્યામાં હતા.
ત્યાર બાદ ભારતીય સેનાની
બીજી પાટવીને ર્ણ કરાતા તે
આવી પહોંચી હતી. આ પછી
બંને બાજુએ ભારે હહંસક
અથડામણ શરૂ થઈ હતી. આ
અથડામણમાં ચીનના ૪૩
સૈહનકની ખુવારી થઈ છે. જોકે,
ચીન તરફથી આ અંગેસત્તાવાર
હનવેદન આવ્યું નથી. બડને પક્ષે
અનેક જવાન ગુમ પણ છે અને
અનેક જવાન ગંભીર રીતે
ઈર્ગ્રથત થયા છે. બંને બાજુ
સૈહનકોનો મોતનો આંકડો વધી
શકેછે. આ અથડામણ આશરે૩
કલાક ચાલી હતી.
ભારત-ચીન વચ્ચે
યુદ્ધ જેવી ક્થથસત
હહંસક અથડામણના આ
ઘટનાક્રમ વચ્ચે ભારત-ચીન
સરહદે યુદ્ધ જેવી સ્થથહત ઉભી
થઈ છે. રાજધાની હદલ્હીમાંઉચ્ચ

બાદ હવદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરે
વડા પ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત
યોજી હતી. સરહદની સ્થથહતને
ધ્યાનમાં રાખી આમવી ચીફ
જનરલ નરવણેએ પઠાણકોટની
મુલાકાત પણ રદ્દ કરી હતી.
ચીની હેસલકોપ્ટસશની
મૂવમેન્ટ વધી
ગલવાન ઘાટીમાંચીન વચ્ચે
થયેલી હહંસક અથડામણમાં
ભારતના ૨૦ જવાનો શહીદ
થયા હોવાના અહેવાલને
ભારતીય સેનાએ સમથતન આપ્યું
છે. ભારતીય સેનાએ એક
સત્તાવાર હનવેદનમાં જણાવ્યું
હતુંઃ ૧૫ અને૧૬ જૂનની મોડી
રાત્રે ભારત-ચીનના સૈહનકો
વચ્ચે હહંસક અથડામણ થઈ
હતી. લાઈન ઓફ ડ્યૂટી પર ૧૭
ભારતીય જવાનોની ટુકડી ઘાયલ
થઈ છે. જ્યારે ખુબ જ નીચું
તાપમાન
ધરાવતા
આ
હવથતારમાં આપણા દેશના
જવાનો શહીદ થયા છે જેમની
સંખ્યા ૨૦ છે.

એક પ્રસતભાશાળી કલાકારની અણધારી એક્ઝિટ

નેપાળની બદમાશીઃ
ભારતીય સવથતારોને
પોતાના ગણાવ્યા
ગુજરાત ધ્રૂજ્યુંઃ આઠ
વષશ બાદ ૫.૩ સરઝટર
થકેલનો ભૂકંપ

થતરીય બેઠકોનો ધમધમાટ રહ્યો
હતો. લદ્દાખની હહંસક ઘટના
બાદ ગૃહ પ્રધાન અહમત શાહ
અને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ
હસંહ વડા પ્રધાન નરેડદ્ર મોદીને
સમગ્ર
ઘટનાક્રમ
અંગે
માહહતગાર કરવા તેમના
સત્તાવાર હનવાસથથાન ૭ લોક
કલ્યાણ માગતપર પહોંચ્યા હતાં.
મળતી માહહતી અનુસાર આ
બેઠકમાં ચીન પર આગળની
રણનીહત અંગેચચાતથઇ હતી.
આ અગાઉ સંરક્ષણ પ્રધાન
રાજનાથ હસંહે આમવી ચીફ
એમ.એમ. નરવણે અને ચીફ
ઓફ હડફેડસ થટાફ જનરલ
હબહપન રાવત સાથે પણ બેઠક
યોજી હતી. લગભગ એક કલાક
સુધી ચાલેલી બેઠકમાં સંરક્ષણ
પ્રધાને ઘષતણ બાદ સીમા પર
પ્રવતતમાન સ્થથતી અંગે માહહતી
મેળવી અને તે અંગે ચચાત કરી
હતી. આ મુલાકાત રાજનાથ
હસંહનાં ઘરે યોર્ઇ હતી. લદ્દાખ
ઘટનાને લઈ સંરક્ષણ પ્રધાન
રાજનાથ હસંહ સાથે બેઠક કયાત

ફાઈલ ફોટો

સુશાંત સસંહ (૧૯૮૬-૨૦૨૦)

મુંબઇઃ ‘છિિોરે’, ‘કેદારનાથ’ અને
‘એમ.એસ. ધોની’ જેવી ફિલ્મોના પાત્રો
થકી આમ આદમીને જીવન સામે
લડવાનો સંદેશ આપનાર પ્રછતભાશાળી
યુવા અછભનેતા સુશાંત છસંહનો પાછથિવ
દેહ તો સોમવારે પંચમહાભૂતમાં છવલીન
થઇ ગયો, પરંતુતેણેઆત્મહત્યાનુંપગલું
કેમ ભયુુંતેસવાલ અનુત્તર જ રહી ગયો
િે. રછવવારે બાંદ્રાસ્થથત પોતાના જ
ફ્લેટમાંગળેિાંસો ખાઇ લેનાર ૩૪ વષિના
સુશાંત છસંહને છપતા કે. કે. છસંહ અને
બન્ને બહેનોએ છવલેપાલલે થમશાનઘાટ
ખાતેમુખાસ્નન આપ્યો હતો.
િેલ્લા િ મછહનાથી છડપ્રેશનથી
પીડાતા સુશાંત છસંહના મૃત્યુનું કારણ
ગળેિાંસો જ હોવાનું ઓટોપ્સી છરપોટટમાં
ખૂલ્યુંિે. જોકેપછરવારજનો આ હકીકત
થવીકારવા તૈયાર નથી. તેના છપતરાઇ
ભાઇ અને ધારાસભ્ય છનરજ છસંહ
સછહતના પછરવારજનોનો આરોપ િે કે

અનુસંધાન પાન-૩૦

સુશાંતે આત્મહત્યા નથી કરી, પણ તેને
આ માટે મજબૂર કરાયો િે. થવજનોનું
કહેવું િે કે સુશાંતને કોઇ મુશ્કેલી
નહોતી. તેની આછથિક સ્થથછત ઘણી સારી
હતી.
આગામી નવેમ્બર-છડસેમ્બરમાં તેના
લનન થવાના હતા. પછરવારે તેની
તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી હતી. આ
સ્થથછતમાં તે આત્મહત્યા કેવી રીતે કરી
શકે? આ કેસ તપાસ માટે સીબીઆઇને
સોંપાવો જોઇએ.
બીજી તરિ, એક યુવા સાથી
કલાકારના અપમૃત્યુથી હતપ્રભ છહન્દી
ફિલ્મઉદ્યોગમાં ચચાિનો વંટોળ ઉઠ્યો િે
કેબોછલવૂડનો સગાવાદ આ અછભનેતાને
છજંદગી ટૂંકાવવાના માગલેદોરી ગયો િે.
પ્રાપ્ત માછહતી મુજબ સુશાંત
છડપ્રેશનમાં રહેતો હતો અને િેલ્લા ૬
મછહનાથી તેની દવા પણ ચાલતી હતી.
અનુસંધાન પાન-૩૦
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રંગભેદ અનેગુલામીપ્રથાના વિરોધમાંિળાંકઃ બેજૂથ આમનેસામને

લંડનઃ અમેરિકામાં અશ્વેત
નાગરિક જ્યોજજ ફ્લોઈડની
પોલીસ કસ્ટડીમાં થયેલી
હત્યાનો રહંસક પડઘો યુકેમાં
પણ પડ્યો છે. બે સપ્તાહથી
ચાલતા રિિોધ પ્રદશજનોએ નિો
િળાંક લીધો છે. િંગભેદ અને
ગુલામોના િેપાિ સાથે
સંકળાયેલા લોકોના પૂતળાં
હટાિી દેિાના મુદ્દેબેજૂથ પડી
ગયા છે. બ્લેક લાઈવ્ઝ મેટિ
(BLM)ના સમથજકોએ પૂિજિડા
પ્રધાનો રિસસ્ટન ચરચજલ અને
સિ િોબટટ પીલ તેમજ સેરસલ
િહોડ્સ
સરહત
૮૨
મહાનુભાિની પ્રરતમાઓ દૂિ
કિિા માગણી કિી છે, જેનો
રિિોધ પણ થઈ િહ્યો છે.
દિરમયાન, શરનિાિ,૧૩ જૂને
લંડનમાં પોલીસે કિફ્યુ લાદ્યો
હોિાં છતાં, ટ્રફાડગિ અને
પાલાજમેસટ સ્ક્વેિ તથા ચેરિંગ
ક્રોસ રિસ્તાિોમાંઅરત જમણેિી
રિટન ફસ્ટટ, ઈંગ્લલશ રડફેસસ
લીગ (EDL) જૂથો અને
હુરલગસસ તત્િોએ પોલીસ અને
બ્લેક લાઈવ્ઝ મેટિના ટેકેદાિો
પિ હુમલા કયાજ હતા. સ્મોક
બોમ્બ્સ અનેબોટડસ પણ ફેંકાઈ
હતી. મેટ પોલીસે શરનિાિની
ઘટનાઓમાં શાંરતભંગ, રહંસા,
શસ્ત્રો િાખિા સરહતના
અપિાધો બદલ ૧૦૦થી િધુ
લોકોની ધિપકડ કિાઈ હોિાનું
જણાવ્યુંહતું.
જૂથ અથડામણોનો વસલવસલો
પોલીસે સેસટ્રલ લંડનમાં

રેવસસ્ટ પૂિળાં-સ્મારકોનુંભારિીય કનેક્શન

શાંરત જળિાઈ િહે તે માટે
શરનિાિ ૧૩ જૂનના સાંજના
પાંચ િાલયાથી કિફ્યુ જાહેિ
કયોજહોિાંછતાં, ટ્રફાડગિ સ્ક્વેિ
અને િોટલુજ સ્ટેશનોએ ૧૩૦૦
જેટલા તોફાની તત્િો હાજિ
િહ્યા હતા. આ પછી, અરત
જમણેિી રિટન ફસ્ટટ જૂથો, હેટ
ગ્રૂપ EDLના ગુંડાતત્િો ,
BLMના ટેકેદાિો તેમજ િાયટ
પોલીસ િચ્ચેઅથડામણો સજાજઈ
હતી. િંગભેદરિિોધી અને
પૂતળાંરિિોધ િેલીની સામે
પૂતળાંતિફી િેલીઓ નીકળી
હતી. આખા રદિસ દિરમયાન
બંને જૂથોના તોફાનીઓ િચ્ચે
ઝપાઝપી ચાલતી જ િહી હતી.
પૂતળાં િાખિાની તિફેણમાં
આિેલા યુરનફોમજ સાથેના પીઢ
લશ્કિી સૈરનકોએ તેમની િાત
સમજાિી હતી પિંતુ, તેમના
શાંત
રિિોધનો
દોિ
તોફાનીઓએ પોતાના હાથમાં
લઈ લીધો હતો. તોફાની
ટોળાંએ પોલીસની આડશો પિ
સતત હુમલા કયાજ હતા. આ જ
િીતે હાઈડ પાકક અને િોટલુજ
સ્ટેશનોએ બે જૂથો િચ્ચે

ગાંધીજીની પ્રવિમા

અથડામણો થઈ
હતી. દિરમયાન, રલિિપૂલ અને
િાઈટોનમાં િંગભેદરિિોધી
દેખાિોમાંહજાિો લોકો ઉમટ્યાં
હતા પિંતુ, િેલી શાંરતપૂણજ િહી
હતી. જોકે, રિસ્ટોલ અને
સયૂકેસલમાં અથડામણો થઈ
હતી.
બ્લેક લાઈવ્ઝ મેટિના
સીરનયિ આયોજક ઈમિાન
આયટોને પૂિજ િડા પ્રધાન
રિસસ્ટન ચરચજલના સ્ટેચ્યુને
પાલાજમેસટ સ્ક્વેિમાંથી ખસેડી
લેિા હાકલ સાથેજણાવ્યુંહતુંકે
િેરસસ્ટ ટીપ્પણીઓ કિનાિા
કોઈ પણનું સ્થાન મ્યુરઝયમમાં
જ છે. જોકે, તેમણેિેલીઓ અરત
જમણેિી બળો રિરુદ્ધ રહંસક
‘જારતયુદ્ધ’માંફેિિાઈ ન જાય તે
માટે BLM દેખાિકાિોને
લંડનની શેિીઓથી અળગાં
િહેિા અનુિોધ કયોજહતો. બીજી
તિફ, ફૂટબોલ હૂરલગસસ અને
કટ્ટિિાદી અરત જમણેિી બળો
પણ પૂતળાંઓને બચાિિા
લંડનમાંએકત્ર થયા હતા. અરત
જમણેિી ગ્રૂપ રિટન ફસ્ટટનો
નેતા પોલ ગોગ્ડડંગ શરનિાિે

લેસ્ટરમાંમહાત્મા ગાંધીની કાંસ્ય પ્રવિમાની ફરિેમાનિસાંકળ

લેસ્ટરઃ બેલગ્રેવ રોડ પર આવેલી મહાત્મા
ગાંધીની િતિમાને હટાવવાના િયાસોના
તવરોધમાંકોમ્યુતનટીના સભ્યોએ રતવવાર ૧૪
જૂને િતિમાની આસપાસ માનવસાંકળ રચી
હિી. તહસદુ ચેતરટી સમસવય પતરવારના
વોલસટીઅસસપણ િેમા સામેલ થયા હિા. લેથટર
ઈથટના પૂવસલેબર સાંસદ કકથ વાઝ અનેતસટી
કાઉન્સસલસસ દ્વારા ગાંધીિતિમાની આસપાસ
સાંકળ બનાવાયા પછી િેની રેતલંગ્સની સાથે
વ્હાઈટ તરબસસ બાંધી હિી અનેિોફાની િત્વો ભાંગફોડ કરેનતહ િેની ચોકી કરી હિી.
લેથટરનું૩૦ કરિાંવધુવષસથી િતિતનતધત્વ કયાસપછી તનવૃિ થયેલા કકથ વાઝેગાંધીિતિમાનુંઅંગિ
રીિે રક્ષણ કરવાની િતિજ્ઞા લીધી હિી. િેમણે જણાવ્યું હિું કે ‘કેટલાક લોકોએ આ િતિમા તવરુદ્ધ
ધમકીઓ ઉચ્ચારી િેનેહટાવવા પીતટશન કરી છેિેભારેશરમજનક છે. આપણા શહેરમાંઆ સીમાતચહ્ન
િતિમા છે. મહાત્મા ગાંધી માતટિન લ્યુથર કકંગ અનેનેલ્સન મંડલ
ે ા માટેિેરણા હિા. િેઓ શાંતિતિય હિા
અનેલાખો લોકોનુંજીવન બદલ્યુંહિુ.ં િેમના સામેરેતસઝમનો આક્ષેપ તનંદાનેપાત્ર જ છે.’ લેથટરના બેલગ્રેવ
રોડ ખાિે૨૦૦૯માંથથાતપિ ગાંધી કાંથયિતિમાનેહટાવવા ડબબીના કેરી પાંગ્યુલીર દ્વારા લેથટર તસટી
કાઉન્સસલનેકરાયેલી ઓનલાઈન પીતટશન પર આશરે૬,૦૦૦ લોકોની સહી થઈ છે. કાઉન્સસલેજણાવ્યું
હિુંકેિેઓ શહેરમાંશેરીઓના નામ, િતિમાઓ અનેથમારકોના સંદભસ, યોગ્યિા અનેસુસગ
ં િિાના
આધારેજાળવણીના તહથસારુપેપીતટશન પર તવચાર કરશે.
લેથટરશાયરલાઈવ દ્વારા કરાયેલા ઓનલાઈન પોલમાં૧,૧૩૩ લોકો (૩૯ ટકા)એ પીતટશનની િરફેણ
કરી હિી. બહુમિી ૧,૩૩૫ લોકો (૪૬ ટકા)એ િતિમાનેયથાવિ રાખવાનો મિ આપ્યો હિો જ્યારે, ૪૫૧
લોકો (૧૫ ટકા)એ જણાવ્યુંહિુંકેિેઓ કોઈની િરફેણ કરિા નથી.

વિન્સ્ટન ચવચિલની પ્રવિમા

‘વ્હાઈટ લાઈવ્ઝ મેટિ’ શબ્દો
સાથેના િસ્ત્રમાં સેનોટાફ ખાતે
દેખાયો હતો. સેંકડો પૂતળાંતિફી
દેખાિકાિો
વ્હાઈટહોલ
મેમોરિયલ ખાતે એકત્ર થયાં
હતા જ્યાં, લોકો ચરચજલના
પૂતળાંનેઘેિી િળીનેઉભા હતા
અનેિાષ્ટ્રગીત ગાતા હતા.
સંખ્યાબંધ પ્રવિમાઓ
જડબેસલાક ઢંકાઈ
રિટનના િંગભેદ અને
ગુલામીના ભૂતકાળ સાથે
સંકળાયેલા
મહાનુભાિોની
પ્રરતમાઓ અને ઐરતહારસક
સ્માિકોને ‘બ્લેક લાઈવ્ઝ મેટિ’
(BLM)ના સમથજકોના િોષથી
બચાિિા મેયિ સારદક ખાને
યુદ્ધસ્માિક ધ સેનોટાફ, રિસસ્ટન
ચરચજલ, કકંગ જેમ્સ રિતીય,
જ્યોજજ િોરશંલટન, નેડસન
મસડેલા અને મહાત્મા ગાંધી
તેમજ
અસય
લોકોની
પ્રરતમાઓની
આસપાસ
જડબેસલાક માંચડા લગાિી
દીધા છે. મેયિ સારદક ખાને
જમણેિી બળો િાિા રહંસા અને
તોડફોડની સંભાિના દશાજિી
િેસ્ટરમસસ્ટિમાં
પૂતળાંને
ઢાકિાંના પગલાંનો બચાિ કયોજ
હતો. મેયિ ખાને લંડનમાં
તમામ સ્લેિ ટ્રેડિ લેસડમાર્સજદૂિ
કિિાની
સાથોસાથ
પ્રરતમાઓના િૈરિધ્યની સમીક્ષા
અને સુધાિણા ઉપિાંત ઘેિી
ત્િચાના લોકોનેપણ િધુસ્થાન
આપિા હાકલ પણ કિી છે.
ગાંધીપ્રવિમાનેઢાંકિી
શરમજનક
બ્લેક લાઈવ્ઝ મેટિના
સમથજકોની િેલી અગાઉ
પાલાજમેસટ સ્ક્વેિ ખાતે મહાત્મા
ગાંધીની પ્રરતમાને પણ ઢાંકી
દેિાઈ હતી. ગાંધી મેમોરિયલ
સ્ટેચ્યુ ટ્રસ્ટના ચેિમેન લોડટ
મેઘનાદ દેસાઈએ આ બાબતે
રનિેદનમાં જણાવ્યું હતું કે,‘
બ્લેક
લાઈવ્ઝ
મેટિના
સમથજકોની િેલી અગાઉ
પાલાજમેસટ સ્ક્વેિ ખાતે મહાત્મા
ગાંધીની પ્રરતમાને પણ ઢાંકી

લંડનઃ BLMના સમથસકોએ રંગભેદ અને ગુલામી સાથે
સંકળાયેલા ૭૮ પૂિળાં અને થમારકોની યાદી બનાવી છે િેમાં
ભારિમાં વેપાર કરવા આવેલી અને પછી તિતટશ સામ્રાજ્ય
થથાપવામાંકારણભૂિ બનેલી ઈથટ ઈન્સડયા કંપનીની લંડનન્થથિ
ઈથટ ઈન્સડયા એથટેટનો સમાવેશ પણ થાય છે. આ એથટેટ ખાિે
૧૮૦૯-૧૮૬૧ના ગાળામાંઈથટ ઈન્સડયા કંપનીના ખાનગી આમબીના
કેડેટ્સને લશ્કરી ટ્રેતનંગ અપાિી હિી અને િેમનો ઉપયોગ
૧૮૫૭માંભારિમાંકંપનીના લશ્કરમાંપણ કરાયો હિો.
BLM યાદીમાં આ ઉપરાંિ, ક્લાઈવ ઓફ ઈન્સડયા િરીકે
જાણીિા રોબટિ ક્લાઈવનું શ્રોપશાયરમાં આવેલું પૂિળું પણ
સમાતવષ્ટ છે. વ્હાઈટહોલ અને શ્રુસબરીમાં િેના પૂિળાં હટાવવા
જોરદાર માગ ઉઠી છે. ઈથટ ઈન્સડયા કંપનીના એજસટ અને
બેંગાલ િેતસડેસસીના િથમ ગવનસર રોબટિ ક્લાઈવે મોટા ભાગના
ભારિ પર કબજો જમાવી તિતટશ રાજના પાયાનું તનમાસણ કયુું
હિું. ભારિની અઢળક સંપતિ લૂંટી પોિાનુંઘર ભરવામાંક્લાઈવે
કશુંબાકી રાખ્યુંન હિુ.ં આધુતનક ઈતિહાસતવદોએ ભારિીયો પર
ક્લાઈવના ભારેઅત્યાચાર, ઊંચા કરવેરા િેમજ દુકાળનેઉિેજન
આપનારા પાક લેવાની ખેડૂિોને પાડેલી ફરજ સતહિના મુદ્દાઓ
પર િેની ભારે ટીકા કરી છે. િેના તવરુદ્ધ તિતટશ પાલાસમેસટમાં
ટ્રાયલ પણ ચલાવાઈ હિી.
થકોટલેસડમાં આયરના વેતલંગ્ટન થક્વેરમાં જનરલ જ્યોજસ
ન્થમથ નીલનું થમારક પણ જોખમમાં છે. જનરલ નીલે ૧૮૫૭માં
ભારિના િથમ થવાિંત્ર્ય સંગ્રામ દરતમયાન ફરજ બજાવી હિી
અને િેણે બીબીઘર (Bibighar) હત્યાકાંડમાં ભારિીયોની
હત્યાનો આદેશ આપ્યો હોવાનો આરોપ લગાવાય છે.
ભારિની આઝાદી અને તવભાજન માટે કારણભૂિ મનાયેલા
લોડિલૂઈ માઉસટબેટનની િતિમા વેથટતમસથટરના હોસસગાર્સસરોડ
ખાિે આવેલી છે. તિસસ કફતલપના કાકા માઉસટબેટન તિતટશ
રાજના ભારિના આખરી વાઈસરોય હિા. ભારિના બંગાળ,
પંજાબ અને તસંધ સતહિ કેટલાક િાંિોના તવભાજનના કારણે
લગભગ ૨૦ તમતલયન લોકોએ તહજરિ કરવી પડી હિી અને
આશરેબેતમતલયન લોકોના મોિ નીપજ્યાંહિા.
તિટનના પૂવસ વડા િધાન તવસથટન ચતચસલ ભારિ સાથે એ
રીિે સંકળાયેલા ગણાય કે િેમણે ભારિને આઝાદી આપવાનો
થપષ્ટ ઈનકાર કયોસ હિો. ચતચસલ મહાત્મા ગાંધીને ‘અધસનગ્ન
ફકીર’ િરીકે જ ઓળખાવિા હિા. ગાંધી અને ભારિીયો િત્યે
િેમનો અણગમો જગજાહેર હિો. બંગાળના દુકાળ અનેભૂખમરા
માટેચતચસલની નીતિનેજવાબદાર ગણાવાઈ હિી.
તિટનની ઈથટ ઈન્સડયા કંપની વિી ૧૮૪૩માંભારિના તસંધ
િાંિ (હાલ પાકકથિાન)માં લશ્કરી કબજો મેળવનાર જનરલ
ચાલ્સસ જેમ્સ નેતપયરનું પૂિળું ટ્રફાલ્ગર થક્વેરમાં છે. જનરલ
નેતપયર ૧૮૪૭ સુધી તસંધના કોલોતનયલ ગવનસર હિા. તસંધ પર
કબજો મેળવવા િેમે થથાતનક નેિાઓ તવરુદ્ધ યુદ્ધ આદયુું હિું
જેમાં, આશરે૧૦,૦૦૦ ભારિીયોએ જાન ગુમાવ્યા હિા. નેતપયરને
૧૮૪૯થી ૧૮૫૧ના ગાળામાંભારિમાંકમાસડર ઈન ચીફ તનયુક્ત
કરાયા હિા.

દેિાઈ તે દયાજનક અને
શિમજનક બાબત છે. ગાંધીને
કશું છુપાિિા-ઢાંકિા જેિું હતું
જ નરહ. તેઓ સામ્રાજ્યિાદ
અને િંગભેદ સામેની લડાઈમાં
પ્રણેતા હતા જેમણે, ડો. મારટટન
ડયુથિ કકંગ અને નેડસન
મંડેલાનેપ્રેિણા આપી હતી.’
‘ટોપલ ધ રેવસસ્ટ્સ’
અવભયાન શરુ કરાયું
રિટનના સામ્રાજ્યિાદી
ભૂતકાળ બાબતે ભાિે રિિાદ
સજાજયો છે. ગત સપ્તાહે
BLMના ટેકેદાિો અને
કાયજકિોએ રિસ્ટોલમાં ૧૭મી

We are an Immigration Firm Promising the work to its Attainment
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Exclusive assistance and advice will be given to the UK visa services under
new CORONAVIRUS update to Students, Work permits, Visit Visas
and Marriage Visas.

સદીના ગુલામોના િેપાિી
એડિડટ કોલસ્ટોનની પ્રરતમા
ઉખાડી શહેિના હાબજિમાંડૂબાડી
દીધી હતી.
આ પછી, દેશભિના
સંસ્થાનિાદી ઈરતહાસ ધિાિતાં
સ્માિકો અને પ્રરતમાઓને દૂિ
કિિાનું ‘ટોપલ ધ િેરસસ્ટ્સ’
અરભયાન શરુ કિાયું છે, જેની
યાદીમાં ૭૮ નામ મૂકાયા છે.
આ પછી, ઈંલલેસડ, િેડસ અને
સ્કોટલેસડમાં લેબિ પાટટી
હસ્તકની ૧૫૦ જેટલી
કાઉગ્સસલોએ આિા પૂતળાંને
દૂિ કિિાની સમીક્ષા આિંભી છે.
We offer services
for India visa and
passport
services, fast
track OCI.
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લોકડાઉન નનયંત્રણો હળવાંબન્યાંતો ખરીદી માટે યુગાન્ડન એશિયનઃ ગૌરવગાથા
લોકોની પડાપડીઃ મૃત્યુઆંકમાંભારેનવસંગતતા

લંડનઃ કોરોના મહામારી
લોકડાઉનના નનયમોમાં ૧૫
જૂનથી સોનિયલ નડપટન્સસંગ
નનયમોની જાળવણી સાથે ભારે
ફેરફાર અમલી બસયા હતા. ઘણી
િાળાઓ, િોપ્સ, ટ્રાસસપોટટ,
હોન્પપટલ્સ, ચચચ સનહતના
ધમચપથાનો થોડા ઘણા અંિે
કાયચરત બની ગયા હતા. જોકે,
ઈંગ્લેસડના નનયમો વેલ્સ,
પકોટલેસડ
અને નોધચનચ
આયલલેસડમાં લાગુ પડતા નથી.
કેટલાક ધોરણો માટે પ્રાઈમરી
પકૂલ્સ ખોલવામાંઆવી છે. િણ
મનહના પછી નબનજરુરી
ચીજવપતુઓના વેપાર, ડેન્સટપટ્સ,
માકકેટ્સ, કાર િો રુમ્સ સનહતના
વેપારધંધા ખૂલી ગયા છે. વડા
પ્રધાન બોનરસ જ્હોસસને આિા
વ્યકત કરી હતી કે પટોસચ અને
બજારો ખોલવાથી ૩ મનહનાથી
ડચકાં ખાતી ઈકોનોમીમાં નવો
પ્રાણ ફુકં ાિે. બીજી તરફ, યુકમ
ે ાં
કોરોના વાઈરસથી થતાં મોતનું
પ્રમાણ ધીરેધીરેઘટી રહ્યુંછે
સોમવારથી સપોટટ બબલનો
લાભ અપાયો છેજેનો અથચએ છે

કે જે લોકો એકલા રહેતા હોય
અથવા નસંગલ પેરસટ્સ હોય
તેમને ઈંગ્લેસડમાં અસય એક
પનરવાર સાથેસંપકકની છૂટ મળિે.
તેઓ તેમના ઘરમાં મળવા જઈ
િકિેનેરાનિરોકાણ કરી િકિે.
િજારો લોકો ખરીદી
કરવા ઉમટ્યા
કોરાના મહામારીના કેર
વચ્ચે નિટનમાં ૩ મનહના પછી
પટોસચ ખોલવાની પરવાનગી
મળવાથી હજારો લોકો ખરીદી
કરવા ઉમટ્યા હતા અને પટોસચ
પર લાંબી લાઈનો લગાવી હતી.
આના પનરણામે, સોનિયલ
નડપટન્સસંગ જળવાયુંન હતુંઅને
ટોળાંને અંકુિમાં લેવા

પીઢ રાિદ્વારી ગાયત્રી ઈસ્સાર કુમારની
યુકેમાં િાઈ કજમશનરપદે જનયુજિ

લંડનઃ યુનાઈટેડ કિંગ્ડમમાં
આગામી
ભારતીય
હાઈ
િમમશનર તરીિેપીઢ રાજદ્વારી
ગાયત્રી ઈથસાર િુમારને
મનયુિ િરવામાં આવ્યાં છે.
તેઓ હાલમાં જ મનવૃિ થયેલાં
હાઈ િમમશનર રુમિ ઘનચયામનું
ગાયત્રી ઈસ્સાર કુમાર
થથાન લેશે. હાલ બેલ્જજયમના
રાજદૂત તરીિે િાયયભાર
સંભાળતાંમમસ ગાયત્રી ઈથસાર િુમાર ભારતીય મવદેશ સેવાના
૧૯૮૬ની બેિના અમિિારી છે. મવદેશ મંત્રાલયે બીજી જૂન
મંગળવારે આ જાહેરાત િરતા જણાવ્યું હતું િે તેઓ ટુંિ
સમયમાંજ નવી જવાબદારી સંભાળી લેશે.
યુિે શમિશાળી યુરોપીય યુમનયન (EU)માંથી બહાર
આવી રહ્યું છે ત્યારે ભારત તેની સાથે વેપાર સમહતના સંબંિો
વિારવા અને મજબૂત બનાવવા ઉત્સુિ છે. આ મદશામાં
ભારતીય હાઈ િમમશનરની હાઈ િોફાઈલ પોથટ મમસ િુમાર
માટેમહત્ત્વની બની રહેશ.ે તેમની રાજદ્વારી િારિીદદી ૩૦ વષયમાં
પથરાયેલી છેજેગાળામાંતેમણેપેમરસ, િાઠમાંડ,ુ મલથબન અને
જીમનવા સમહતના ભારતીય દૂતાવાસોમાં િામગીરી બજાવી છે.
તેમણે મદજહીમાં મવદેશ મંત્રાલયના વડા મથિમાં અમેમરિા
મડમવઝનમાંજોઈડટ સેક્રેટરી તરીિેપણ ફરજ બજાવી છે.
ઉજલેખનીય છે િે ભારતીય મવદેશ મંત્રાલયે ૧૩ જૂન
૨૦૧૭ના રોજ ગાયત્રી ઈથસાર િુમારને બેલ્જજયમમાં ભારતના
રાજદૂત તરીિે મનયુિ િયાાં હતાં. તેઓ લસઝમબગયમાં ગ્રાડડ
ડિી અને યુરોપીય યુમનયનના રાજદૂત તરીિે પણ િાયયભાર
સંભાળતાંહતાં.
તેમનો જડમ ૧૯૬૨માંથયો છેઅનેતેમણેનવી મદજહી અને
બેંગલોરમાંમશક્ષણ મેળવ્યુંછે. બેંગલોર યુમનવમસયટીના થનાતિ
મમસ ગાયત્રીએ ૧૯૮૬માં ઈલ્ડડયન ફોરેન સમવયસમાં િવેશ
મેળવ્યો હતો. તેમણેશ્રી સામિત િુમાર સાથેલગ્ન િયાયછેઅને
તેઓનેસંતાનમાંબેમદિરી છે.
નોંિપાત્ર બાબત એ િહી શિાય િેયુિેનેબીજાંભારતીય
મમહલા હાઈ િમમશનર મેળવવા ૫૭ વષય રાહ જોવી પડી હતી
પરંતુ, ત્રીજા મમહલા િમમશનર માટે જરા પણ રાહ જોવી પડી
નથી. યુિેમાં િથમ ભારતીય મમહલા હાઈ િમમશનર મવજયા
લક્ષ્મી પંમડતે ૧૯૫૪થી ૧૯૬૧ સુિી િાયયભાર સંભાળ્યો હતો.
આ પછી, શ્રીમતી રુમિ ઘનચયામેમડસેમ્બર ૨૦૧૮માંઆ હોદ્દો
િારણ િયોય હતો. હવે તેમના પછી તરત ગાયત્રી ઈથસાર
િુમારનેઆ િાયયભાર સોંપાયો છે.

ગોઠવાયેલી પોલીસ પણ
નનઃસહાય બની હતી. યુકમ
ે ાં
લોકડાઉનના કારણે પટોસચમાં
વેચાયા નવના પડી રહેલો ૧૫
નબનલયન પાઉસડનો પટોક ખાલી
કરવા જોહન લેનવસ અને ઝારા
જેવા પટોસલેજંગી નડપકાઉસટ જાહેર
કયુુંહતુ.ં અનેક પટોસચમાંચીજવપતુ
ખરીદવા પડાપડી થઇ હતી.
કોરોના મૃત્યુઆક
ં માં
ભારે જવસંગતતા
નવશ્વમાં કોરોના વાઈરસથી
૮.૧ નમનલયન લોકો સંક્રનમત
થવા સાથે ૪૪૦,૦૦૦ના મોત
નીપજ્યા છે. આની સામેયુકમે ાં
૨૯૬,૮૫૭ સંક્રનમત કેસ છેઅને
૪૧,૭૩૬ના મોત થયા છે. જોકે,
ઓફફસ
ફોર
નેિનલ
પટેટન્ેપટક્સના આંકડા ઈંગ્લેસડ વેલ્સમાં૪૭,૮૨૦ લોકોના મોત
થયાનુંજણાવેછે. સમગ્ર યુકમે ાં૫
જૂન સુધીનો આ આંક ૫૨,૫૯૪
ગણાવાયો છે જે, સત્તાવાર આંક
કરતા ઘણો વધારેછે. નડપાટટમસેટ
ઓફ હેલ્થે ૪૦,૨૬૧ મોતની
ગણતરી મૂકી છે અને પરીક્ષણો
કરાયા નથી તેવા ૧૨,૦૦૦થી
વધુમોત ધ્યાનેલેવાયા નથી. ધ
ટાઈમ્સનો અંદાજ જણાવે છે કે
અત્યાર સુધી આિરે ૬૬,૮૦૦
લોકો કોરોનાથી મોતનેભેટ્યા છે.

યુગાડડામાંથી એમશયનોની ૪૮ વષય પહેલા
હિાલપટ્ટી િરવામાં આવી હતી. તેઓ ખાલી
મખથસે ઈંગ્લેડડમાં આવ્યા, સખત પમરશ્રમ િયોય
અને હવે તેમની અદ્ભૂત સફળતા માટે તેમની
િશંસા િરાઈ રહી છે. ગત થોડા સપ્તાહ
દરમમયાન, મિમટશ સરિારે હોંગ િોંગના ૩
મમમલયન િે વિુ નાગમરિો માટે પોતાના દ્વાર
ખોજયાં છે. યુગાડડન એમશયનોના અભૂતપૂવય
યોગદાનને યાદ રાખી મિમટશ શાહી પમરવાર,
રાજિીય અને જાહેર જીવનના નેતાઓ, પક્ષો
અને મીમડયા દ્વારા પણ આ પહેલને વ્યાપિ
સમથયન આપવામાંઆવ્યુંછે.
શા માટે?
૧. યુગાન્ડાના એજશયનો કોણ છે?
૨. તેઓ ૧૯મી સદીમાં યુગાન્ડા કેવી રીતે
પિોંચ્યા?
૩. યુગાન્ડાના જવકાસમાં તેમનું બહુઆયામી
યોગદાન કેવું રહ્યું?
૪. યુગાન્ડામાંથી તેમની િકાલપટ્ટી શા માટે
અને કોના િાથે કરવામાં આવી?
૫. તેઓ યુકે કેવી રીતે આવ્યા અને જવજવધ
પડકારોનો સામનો કયોો?
યુગાડડન એમશયનોનું યોગદાન અનડય
અનેનોંિપાત્ર રહ્યુંછે. યુગાડડન એમશયનો મવશે
અમારા આગામી મવશેષ િિાશનમાંઆવા તમામ
િચનોના ઉિર સાથે જ ઘણી અમૂજય મામહતી
આપવા િયાસ િરાશે. મવમવિ િિારની મામહતી
અને િોફાઈજસ-જીવનવૃિો માટે અમારે આપની
મદદ જોઈશે. આજે યુગાડડન એમશયનોનો
મિટનના સફળ રાજિારણીઓ, થત્રી અને પુરુષ
મબઝનેસ અગ્રણીઓ, િોફેશનજસ, િળા અને
સાંથિૃમતિ વ્યાવસામયિો તેમજ જીવનના અડય
મવમવિ ક્ષેત્રોમાં સાહસી ખેડાણ િરનારા લોિોમાં
સમાવેશ થાય છે.
તમે િદાિ તેમનામાંથી િેટલાિને જાણતા
હશો અને આ પલ્લલિેશન મારફત વિુ લોિો
મવશેજાણી શિશો.
યુગાડડાના સરમુખત્યાર ઈદી અમીને ૪
ઓગથટ ૧૯૭૨ના મદવસે મુખ્યત્વે ગુજરાતી
મૂળના લોિો સમહત તમામ એમશયનોની માત્ર ૯૦
મદવસમાં જ દેશ છોડી દેવા હિાલપટ્ટીનો આદેશ
જાહેર િયોયહતો. આપણા બાળિો, ગ્રાડડમિજડ્રન
અને અડય લોિોએ પણ તેમના વડવાઓપૂવયજોની વ્યથા, સંતાપ, મુચિેલીઓ, પડિારો
અને મસમિઓ- સફળતાઓ મવશે જાણવાની
તેમજ આ રીતેબળજબરીથી િરાયેલી હિાલપટ્ટી

અને તે પછી યુિે અને અડય દેશોમાં વસવાટ
દરમમયાન તેઓ િેવી પમરલ્થથમતઓમાંથી પસાર
થયા હશેતેસમજવાની આવચયિતા છે.
આ મવશેષ િિાશન યુગાડડન એમશયનોની
િસોટીઓ અને મવજયોની ગાથા માટે સંશોિન
અને સંદભય થમરમણિાનો સવયિાલીન સ્રોત બની
રહેશે. આપ સહુની સહભામગતા મહત્ત્વપૂણય
આવચયિ અને આવિારપાત્ર છે. આ મવમશષ્ટ
િોજેસટ બાબતે આપના તરફથી એમડટોમરયલ
બોડટ, એડવાઈઝરી પેનલ અને અગ્રદૂતો –
એમ્બેસેડસય માટે નોમમનેશડસ / ભલામણોને
આવિારીશું.
• પ્રકાશક / તંત્રીઃ સી.બી. પટેલ
(cb.patel@abplgroup.com)
• મેનેજિંગ એજડટરઃ કોકકલાબિેન પટેલ
(kokila.patel@abplgroup.com)
• કન્સલ્ટટંગ એજડટરઃ જ્યોત્સનાબિેન શાિ
(jyotsna.shah@abplgroup.com)
• પત્રસંપકકઃ શ્રીજિત રાિન
(shrijit.rajan@abplgroup.com)
આવા સફળ એડટ્રેિીડયોસયઅનેમસમિ િાપ્ત
િરનારા મહાનુભાવો અને મબઝનેસીસ મવશે
મામહતી પૂરી પાડી આપની સહભામગતા અને
સહિાર મેળવવા અમે ઈચ્છુિ છીએ.
થપોડસરમશપ,
એડવટાયઈઝમેડટ્સ
અને
એડવટોયમરયજસ આવિાયય અવચય છે પરંતુ,
ફરમજયાત નથી. યુગાડડાએ ૯ ઓસટોબર
૧૯૬૨ના મદવસે થવતંત્રતા િાપ્ત િરી હતી. આ
મવશેષ આવૃમિ જ્વેલ ઓફ આમિિા તરીિે પણ
જાણીતા અનોખા દેશની થવાતંત્ર્ય વષયગાંઠને
સુસંગત યુગાડડા અને યુગાડડન એમશયનોને
અમારી સુમિુર અંજમલ બની રહેશે.

સાઉથોલ ટ્રાવેલના ગ્રાિકોને £૨૨ જમજલયનનું જરફન્ડ

લંડનઃ સાઉથોલ ટ્રાવેલ ગ્રૂપ દ્વારા તેના ગ્રાહિોને ૨૨
મવનંતીઓનો િેવો િત્યુિર વાળે છે તે સંદભચે
મમમલયન પાઉડડ જેટલા મૂજયની િૂિવણી િરવા સાથેમરફડડ
MoneySuperMarketના તાજેતરના અભ્યાસમાં તે
તેમજ અડય બાબતો સાથેિામ પાર પાડવાની પોતાની ક્ષમતા
તમળયાના ક્રમેઆવી હતી. જોિે, સાઉથોલ ટ્રાવેલ અને
વિારવાના પગલાંની જાહેરાત છે. ટ્રાવેલ ગ્રૂપેજણાવ્યુંહતુંિે
OTA િાડડ્સ Travel Trolley અનેSky Sharp ના િીફ
૩૧ મે ૨૦૨૦ સુિીના પેિજ
ે બુકિંગ િરાવતા ૯૪ ટિા
િોમમશયયલ ઓકફસર જયમીન બોરખત્રીઆએ
ગ્રાહિોને મરફડડ આપી દેવાયું છે. જૂન ૩૦ સુિી િવાસ
Travolutionના લી લેહથટટને જણાવ્યું હતું િે, જો આ
િરનારા પેિજ
ે િથટમસયને ૧૫ જૂન સુિી મરફડડ િૂિવી
અભ્યાસ ફરી િરવામાં આવે તો તેમાં ‘તદ્દન અલગ જ
દેવાશે. જોિે, િંપનીએ થવીિાયુાં હતું િે ફ્લાઈટ-ઓડલી
હિીિત’ જોવાંમળશે. તેમણેભારપૂવિ
ય જણાવ્યુંહતુંિે
બુકિંગ્સ માટેઘણી એરલાઈડસ પાસેથી નાણા પરત મેળવવા કુલજિન્દર બજિઆ િંપનીના િોલ સેડટસયને િોલ િરતા િથટમસય માટે
તેહજુિયત્નો િરી રહેલ છે.
સરોરાશ વેઈમટંગ પીમરયડ માત્ર બેમમમનટનો જ છે. તેમણે
મિયાંજના (મવનંતીથી નામ બદજયુંછે)ને૨૯ માિચેભારતનો િવાસ ટીિાઓનેગેરવાજબી ગણાવતા િહ્યુંહતુંિેલોિડાઉનના િારણેયુિે
િરવાનો હતો. તેગત છ વષયથી સાઉથોલ ટ્રાવેલની મનયમમત િરથટમર અનેભારત (જ્યાંતેના િોલ સેડટસયછે)નેગંભીર અસર પહોંિી હતી
છે અને બેઠિના મરઝવચેશન માટે ટોિન રિમ લેવાના અને બાિીની અનેતેનાથી ક્લાયડટ્સ સાથેિામ િરવાની િંપનીની ક્ષમતામાંપણ
રિમ ઉડ્ડયન તારીખની આસપાસ િૂિવવાની નીમત સાથે સાઉથોલ અવરોિ સજાયયો હતો.
ટ્રાવેલની ફ્લાઈટ મટકિટ્સ બુિ િરવાની ફ્લેલ્સસબલ ઓફર તેનેપસંદ
બીજી તરફ, િંપનીના ૨૮૦ એરલાઈન સપ્લાયસયમાંથી મોટા
છે. ભારતેપોતાની સરહદો બંિ િરવાની જાહેરાત િરી ત્યારેટ્રાવેલ ભાગનાએ ઓટોમેટડે GDS મરફડડ્સની વ્યવથથા અટિાવી દીિી છે
એજડસીના િમતમનમિએ તત્િાળ તેનેિવાસ િમતબંિની મામહતી આપવા અનેઘણાએ તો મરફડડ્સનો સદંતર ઈનિાર િયોયછેત્યારે, સાઉથોલ
ફોન િયોય હતો. જોિે, ટ્રાવેલ બાબતે અમનલ્ચિતતાઓ હોવાથી ટ્રાવેલે ઘણી પૂછપરછો સાથે િામ પાર પાડવા તેની મરફડડ િોસેમસંગ
મિયાંજનાએ સાઉથોલ ટ્રાવેલને તેની મડપોમઝટ મરફડડ િરવા લખી ટીમની સંખ્યા ૧૫થી વિારીને૩૦૦ િરી છે. ફમરયાદો મળવાના પગલે
જણાવ્યું હતુ.ં ગત સપ્તાહે જ તેણે િૂિવેલી રિમ જેટલા બે વષયના સાઉથોલ ટ્રાવેલ દ્વારા ગત મમહનેમરફડડના િોસેમસંગ માટેિાયદેસર
વાઉિર મેળવવા અથવા સંપણ
ૂ ય મરફડડની ઓફર િરતો ફોન મળ્યો િાજયિરી શિાય તેવી વહીવટી ફી પણ જતી િરવાનો મનણયય િયોયછે.
હતો. મિયાંજના એ ગુજરાત સમાિાર અનેએમશયન વોઈસનેજણાવ્યું િંપનીએ તો સંબમંિત એરલાઈડસ પાસેથી નાણા પરત મળવાની ખાતરી
હતુંિે,‘ મેંમરફડડ લેવાનુંપસંદ િયુાંહતુ.ં જોિે, મનેહજુ૫૦૦ પાઉડડની હોય તેવા સંજોગોમાં તેમની પાસેથી નાણા પરત મળે તે પહેલા જ
રિમ મળવાની બાિી છેપરંત,ુ બેસપ્તાહમાંજ આ રિમ ખાતામાંજમા ક્લાયડટનેનાણા મરફડડ િરી આપ્યા છે.
થઈ જશે તેમ મને જણાવાયું છે. આવા િપરા સમયમાં તેનાથી મારાં
ખાનગી મામલિીની િંપની સાઉથોલ ટ્રાવેલ ૩૫ િરતાંવિુવષયથી
બજેટનેઘણી મદદ મળશે.’
િાયયરત છે. સડડે ટાઈમ્સ મરિ મલથટ અનુસાર સાઉથોલ ટ્રાવેલના
સાઉથોલની OTA િાડડ્સમાંથી એિ Travel Trolleyની તાજેતરમાં થથાપિ િુલમજડદર બમહઆ અનેતેમનો પમરવાર ૨૦૧૫માંયુિન
ે ા ટ્રાવેલ
ટીિા િરવામાં આવી હતી અને ટ્રાવેલ િંપનીઓ મરફડડની સેસટરમાંસૌથી િનવાન લોિોમાંિથમ ક્રમેહતો.
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મોતનો અધિકારઃ આજીવન સ્ટોમા બેગ યુકેમાં૪ િષાના ડિિા સાથેભારતીય
નધિ રાખવાનો દદદીનો ઈનકાર માન્ય ડિદ્યાથથીઓનેઆકષાિા ભલામણ કરાઈ
લંડનઃ કાયમી ટટોમા બેગ (લટકતી કોથળી) સાથે
જીવવા નહિ માગતા ૩૪ વષષના અનામી પેશસટ
‘MSP’ના જીવનરક્ષક સારવારમાં ઓપરેશનનો
ઈનકાર કરવાના અહિકારને કોટટ ઓફ
પ્રોટેક્શનના જસ્ટટસ િેડને માસય રાખ્યો િતો.
આંતરડાની ગંભીર તકલીફ િરાવતા આ દદદીનું
મોત થયું છે. જસ્ટટસ િેડને આ મહિનાના આરંભે
જણાવ્યું િતું કે તબીબો દદદીને જીવતો રાખવાના
પ્રયાસ કાયદેસર બંિ કરી શકે છે. આ દદદીના
પેરસટ્સે પણ જણાવ્યું િતું કે તેઓ તેમના પુિની
ઈચ્છાનો આદર કરે છે. િોસ્ટપટલ ટ્રટટના
વકીલોએ જણાવ્યું િતું કે લાઈફ સપોટટ હસટટમ
ખસેડી લેવાઈ છે અને દદદીનું મૃત્યુ થયું છે.
બાસસષલે િોસ્ટપટલ ફાઉસડેશન ટ્રટટના
ઈસટેસ્સસવ કેર યુહનટમાં ગંભીર બીમારીની
સારવાર લઈ રિેલા ૩૪ વષદીય પેશસટે ટટોમા
બેગ સાથે આજીવન જીવવાનું પસંદ નહિ િોવાનું
જણાવ્યું િતું તેનું આખરે મોત થયું છે. તેના ૨૭
મેના ઓપરેશન પછી હનષ્ણાતોએ જણાવ્યું િતું કે
દદદીના જીવવાના ૬૦થી ૭૦ ટકા ચાસસ છે પરંત,ુ
તેના માટે પેટથી લટકતી ટટોમા બેગ રાખવી
આવચયક છે જેમાં દદદીના યુહરન અને મળને
બિાર એકિ કરી શકાય. કોટટ ઓફ પ્રોટેક્શનના
જસ્ટટસ િેડને આ મહિનાના આરંભે ચુકાદો
આપ્યો િતો કે દદદીએ તેને કાયમી ટટોમા સાથે
જીવવાનું પસંદ નહિ િોવાનું લેહખત જણાવ્યું છે
તે પુરાવાના આિારે તેને જીવનરક્ષક સારવારનો
ઈનકાર કરવાનો અહિકાર છે. જસ્ટટસે જણાવ્યું
િતું કે તબીબો કાયદેસર કૃહિમ રીતે પોષણ અને
પાણી કે પ્રવાિી આપવાનું બંિ કરી છે અને તેને
પીડાશામક સારવાર કેસદ્રમાં ખસેડી શકાય છે.
જજે પેશસટના મૃત્યુ પછી િણ મહિના સુિી
તેની ઓળખ જાિેર નહિ કરી શકાય તેમ પણ
જણાવ્યું િતું.
બાસસષલે િોસ્ટપટલ NHS ફાઉસડેશન ટ્રટટમાં
સારવાર લઈ રિેલા પેશસટના શ્રેષ્ઠ હિતમાં શું છે
તેનો હનણષય કરવા કોટટ ઓફ પ્રોટેક્શનને હવનંતી
કરી િતી. આ કોટટમાં પોતાના માટે હનણષય

કરવાની માનહસક અક્ષમતા િરાવતા લોકો માટે
હનણષય લેવાય છે. જસ્ટટસ િેડનને જણાવાયું િતું
કે થોડા સમય અગાઉ ફેબ્રુઆરીમાં પોતાનો
હનણષય લેવાની ક્ષમતા પાછી મેળવી શકેલા આ
પેશસટે તે આજીવન ટટોમા બેગ સાથે જીવવા
માગતો નહિ િોવાનું લેહખતમાં જણાવ્યું િતું.
પેશસટના માતાહપતાએ પણ પુિની ઈચ્છાનું
સસમાન કરાય તેમ જણાવ્યું િતું. પેરસટ્સે કોટટ
સમક્ષ જણાવ્યું િતું કે પેટની સજષરી પછી તેમના
પુિને કામચલાઉ ટટોમા બેગ લગાવાઈ િતી.
જોકે, તેનાથી તે િાસી ગયો િતો. તેને પોતાના
ભાહવ જીવન, લગ્ન, નોકરી સંબંહિત હચંતા િતી.
જસ્ટટસ િેડને જણાવ્યું િતું કે ઘણા લોકો કાયમી
ટટોમા બેગ સાથે સંપૂણષ જીવન જીવે છે પરંતુ, આ
વ્યહિએ ટપષ્ટ સંદેશો આપ્યો િતો કે જે
સંજોગોમાં તે જીવવા ઈચ્છે છે તે આ નથી.
વાટતવમાં આ કેસ મૃત્યુની પસંદગીનો નહિ
પરંતુ, પોતાના જીવનના અંત પર અંકુશ
રાખવાની પુખ્ત વ્યહિની ક્ષમતા સંબંિે છે.
બીજી તરફ, ચુકાદાના હમશ્ર પ્રત્યાઘાતો
આવ્યા છે. કાયમી ટટોમા બેગ િરાવતી એક
વ્યહિએ પેશસટના આવાં ઈનકારને અયોગ્ય
ગણાવ્યો િતો. ઘણા લોકોએ આપણા શરીર પર
આત્મહનણષયનો અહિકાર િોવાનું જણાવ્યું િતુ.
કેમ્પેઈન ગ્રુપ હિસ્ચચયન કસસનષ દ્વારા જજના
ચુકાદાને ખામીપૂણષ ગણાવાયો છે.

લંિનઃ કોરોના મહામારીના
કારણે
શિશટિ
યુશનવશસાટીઓમાં
શવદેિી
શવદ્યાથટીઓની સંખ્યા મોટા
પાયેઘટી જવાનો ભય છેત્યારે
વિા
િધાન
િોશરસ
જ્હોસસનના ભાઈ અને પૂવા
યુકે યુશનવશસાટીઝ શમશનટટર
જો જ્હોસસન દ્વારા તૈયાર
કરાયેલા નવા શરપોટટમાં
ભારતીયો સશહત શવદેિી
શવદ્યાથટીઓને યુકેમાં આકષાવા ૪ વષાના પોટટ
ટટિી શવઝા િોગ્રામ િરુ કરવાની સરકારને
ભલામણ કરાઈ છે. આ શવઝાિોગ્રામ શિશટિ
યુશનવશસાટીઓ માટે લાભકારી િની રહેિે તેવી
િસયતા પણ જો જ્હોસસને દિાાવી હતી. આના
પશરણામે, ૨૦૨૪ સુધીમાં અભ્યાસ માટે શિશટિ
યુશનવશસાટીઓની પસંદગી કરનારા ભારતીય
શવદ્યાથટીઓની સંખ્યા િમણી થિે તેમ પણ
શરપોટટમાંજણાવાયુંછે.
પૂવા યુકે યુશનવશસાટીઝ શમશનટટર જો
જ્હોસસન દ્વારા કકંગ્સ કોલેજ લંિન અનેહાવાિટ
કેનેિી ટકૂલ ખાતે પોશલસી ઈન્સટટટ્યૂટ માટે
તૈયાર કરેલા ‘યુશનવશસાટીઝ ઓપન ટુ ધ વર્િટઃ
હાઉ ટુપુટ ધ િાઉસસ િેક ઈન ગ્લોિલ શિટન’
શરપોટટમાં ચેતવણી અપાઈ છે કે કોરોના
મહામારીના કારણેદેિના ઉચ્ચ શિક્ષણ સેસટરને
ભારે નુકસાન જિે અને આંતરરાષ્ટ્રીય
શવદ્યાથટીઓની સંખ્યામાં૫૦થી ૭૫ ટકાનો ઘટાિો
થિે. તેમણેટપષ્ટ કયુુંહતુંકેહોમ ઓકફસ દ્વારા
લો-શરટક શટયર-૪ શવઝા યાદીમાંથી ભારતને
સતત િાકાત રાખવાથી નારાજગી ફેલાયેલી છે.
િીગ્રી કોસાની સમાન્તત પછી દેિમાં કામ
કરવાની ક્ષમતા વધારવા સાથે. ભારતીય
શવદ્યાથટીઓને ચીનની માફક ઓછાં જોખમના

ટોરી કાઉક્સસલર રોડબન
ડિકેરીનુંરાજીનામું

૩૧ ડિસેમ્બરની બ્રેક્ઝિટ ટ્રાસિીશન મયાાદામાંફેરફારનો ઈનકાર

લંિનઃ શિટને૩૧ શિસેમ્િરની િેન્સઝટ ટ્રાસઝીિન
સમયમયાાદાને લંિાવવા ટપષ્ટ ઈનકાર કયોા છે.
જોકે, કોરોના વાઈરસ મહામારીના કારણે
શિઝનેસીસ એિજટટ કરી િકે તે માટે સરહદી
ચકાસણી અને ટેશરફ્સમાં છ મશહનાનો શવલંિ
કરાિેતેમ કેશિનેટ ઓકફસ શમશનટટર માઈકલ ગોવે
ઈયુમંત્રણાકારો સમક્ષ ટપષ્ટ કયુુંહતુ.ં
યુરોશપયન કશમિનના વાઈસ િેશસિેસટ મારોસ
સેફ્કોશવકે જણાવ્યું હતું કે િસેર્સ સમયમયાાદા
વધારવા તૈયાર હતુપરંત,ુ યુકન
ે ો શનણાય ટવીકારી
લેવાયો છે. ઉર્લેખનીય છેકેટકોટલેસિ અનેવેર્સના
ફટટટ શમશનટટરોએ ટ્રાસઝીિન સમયમયાાદા
લંિાવવાની શવનંતીના પત્ર વિા િધાન િોશરસ

જ્હોસસનનેલખ્યા હતા. કેશિનેટ ઓકફસેજણાવ્યું
છેકેત્રણ તિક્કામાંસરહદી તપાસ દાખલ કરાિે.
જાસયુઆરીથી તમામ આયાત પર ટેશરફ ચૂકવવાની
થિે અને ટટાસિિટ માલસામાન આયાત કરનારા
વેપારીઓએ િેશઝક કટટ્મ્સ જરુશરયાતો માટેતૈયારી
કરવાની રહેિ.ે
એશિલ મશહનાથી માંસ, િેરી ઉત્પાદનો તેમજ
અસય િાણીજ અનેરેગ્યુલટે િે તલાસટ િોિસટ્સ માટે
િી-નોશટકફકેિસસ અને સંિશંધત હેર્થ દટતાવેજો
જરુરી િનિે. જુલાઈમાં વેપારીઓએ આયાતના
પોઈસટ્સ ખાતે િેકલેરિ
ે સસ કરી ટેશરક ચૂકવવી
પિિે. કેશિનેટ ઓકફસે કહ્યું હતું કે યોજના
શવથ્ડ્રોઅલ એગ્રીમેસટથી અલગ રીતે આવરી
લેવાયેલા નોધાનાઆયલવેસિનેલાગુ
પિિે નશહ. શિઝનેસીસ કટટમ્સ
અશધકારીઓની ભરતી કરી
ટ્રેશનંગ આપી િકે તે માટે ૫૦
શમશલયન પાઉસિના સપોટટપેકજ
ે ની
FINANCIAL
A SERVICES
જાહેરાત પણ કરાઈ હતી.
PROTECTION
MORTGAGES
યુકન
ે ા સૂત્રોએ જણાવ્યુંહતુંકે
Life Insurance
Residential
આ
િે
ઠ
ક સમયમયાાદા વધારવા
Critical Illness
Buy to Let
માટે
આખરી
તક હતી કારણ કે
Income Protection
Remortgages
પહેલી જુલાઈની િેિલાઈન પહેલાની
આ છેર્લી િેઠક હતી.
Please conta
act:
હવેવિા િધાન જ્હોસસન અને
Dinesh S
Shonchhatra
ઈયુના વિા ઉસુલ
ા ા વોન િર લેયન
ે
Mortgage Ad
dviser
વચ્ચેની
િેઠકમાં
વેપાર
વાટાઘાટોની મિાગાંઠ ઉકેલવા
Call: 020 8424
C
4 8686 / 07956 810647
િયાસ કરાિે. જુલાઈમાં મંત્રણા
ટીમો આમનેસામનેવાતચીત કરી
77 High Street, Wealdston
ne, Harrow, HA3 5DQ
mortgage@majorestate.co
om ~ majorestate.com
િકેછે.

લંિનઃ સોશિયલ મીશિયા પર
રંગભેદી લખાણ પોટટ કરનારા
કસઝવવેશટવ કાઉન્સસલર રોશિન
શવકેરીએ સફોક કાઉસટી અને
ઈતસશવચ િરોના કાઉન્સસલર
તરીકે રાજીનામું આપી દીધું છે.
તેમણે અશ્વેત અને એશિયન
લોકોને દેિપાર કરવા હાકલ
કરતી પોટટનેિેર કરી હતી.
પક્ષમાંથી પણ રાજીનામું
આપનારા શવકેરી આગામી મેમાં
શનવૃિ થવાના હતા. જોકે, આ
લખાણો સંદભવે સેંકિો લોકોએ
લોકલ ઓથોશરટીને ફશરયાદ
કરતા તેમણેરાજીનામુંઆતયુંછે.
તેમણે ફેસિુક પર ફ્લોઈિના
મૃત્યુનેલી શરગ્િીની હત્યા સાથે
સરખાવતી િેપોટટ પણ િેર કરી
હતી. િંને કાઉન્સસલના
કસઝવવેશટવ ગ્રૂતસે તત્કાલ તપાસ
હાથ ધરી શવકેરીનેસટપેસિ કયાા
હતા પરંત,ુ શવકેરીએ િંનેહોદ્દા
પરથી રાજીનામું આપવાનું પસંદ
કયુું હતુ.ં શવકેરીએ કહ્યુંહતું કે
તેમણેકાઉન્સસલો અનેપાટટીમાંથી
રાજીનામાંઆપી દીધા છે. તેઓ
આગામી ચૂટં ણીમાંશનવૃિ થવાના
જ હતા પણ હવે િહું થયુ.ં હવે
તેઓ શનવૃશિનેમાણિે.

ટટુિસટ શવઝા સાથેના દેિની
સાથે સમાવી લેવાય તો
ભારતીય શવદ્યાથટીઓ માટે તે
આકષાક પૂરવાર થિે.
તાજેતરના મશહનાઓમાં યુકે
યુશનવશસાટીઓને
પસંદ
કરનારા
ભારતીય
શવદ્યાથટીઓની સંખ્યા વધી
હોવાની નોંધ પણ શરપોટટમાં
જો જ્િોસસન લેવાઈ છે. જો જ્હોસસને
જણાવ્યું છે કે,‘ભારતીય
શવદ્યાથટીઓ માટેઆ ઓફર ગેમ ચેસજર સાશિત
થિે. આપણી યુશનવશસાટીઓ અનેશિશટિ ઉચ્ચ
શિક્ષણનું ભારતમાં માકકેશટંગ વધી િકિે. પોટટ
ટટિી વકક શવઝાનો મુદતવધારો ભારતીય
શવદ્યાથટીઓને ભારે અપીલ કરનારો નીવિિે,
જેઓ ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી દેિમાંરહી િકિેકે
નશહ અનેપોતાના અભ્યાસનો અસાધારણ ખચા
કાઢવા સાથેતેમણેમેળવેલા કૌિર્યનો ઉપયોગ
કરી િકિેકેનશહ તેિાિતેભારેસંવેદનિીલ
હોય છે.’
રાજકારણને શતલાંજલી આપી દેનારા પૂવા
ટોરી સાંસદ જો જ્હોસસન ઓટટ્રેશલયા અને
કેનેિા જેવા ઉચ્ચ શિક્ષણ આપનારા દેિોની
હરીફાઈમાં ટકી રહેવા યુકે દ્વારા ટપધાાત્મક
પોટટ ટટિી શવઝાના લાંિા સમયથી તરફેણ કરી
રહ્યા છે. ભારતીય શવદ્યાથટીઓની સંખ્યા િમણી
કરવાની સાથે નાઈશજશરયા અને મલેશિયા જેવા
નાના દેિોમાંથી પણ શવદ્યાથટીઓને આકષાવાની
તેઓ શહમાયત કરેછે, જેથી ચીન જેવા ચોક્કસ
દેિ પર આધાર વધી ન જાય. તેમના શરપોટટમાં
જણાવાયુંછેકેયુકેભારતની માગનેસંતોષવાની
સારી ન્ટથશતમાં છે કારણકે માચા ૨૦૨૦ના પૂરા
થયેલાં વષામાં તેના ટટુિસટ શવઝા સંખ્યામાં ૧૩૬
ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.

તમેમનેચૂપ નડિ કરી શકોઃ
પ્રીડત પટેલનો રોષ ભભૂઝયો

લંિનઃ લેિર પાટટીના સાંસદોએ
રંગભેદ િાિતે પોતાનાં
અનુભવોની વાત કરીને હોમ
સેક્રેટરી િીશત પટેલ BLM
સમથાકો પર િંકા ઉઠાવી રહ્યા
હોવા મતલિનો પત્ર પાઠવ્યો
હતો. આ પત્રમાં સાંસદોએ
રંગભેદ શવવાદમાં ‘તમારાં
વારસા અને રંગભેદના
અનુભવોનો ઉપયોગ’ કરવાનો
આક્ષેપ તેમનાં પર લગાવ્યો
હતો. હોમ સેક્રેટરીએ રોષે
ભરાઈ વળતા િહારમાં જણાવ્યું
હતું કે તેમને ‘ચૂપ કરી િકાિે
નશહ.’
લેિર પાટટીના કેટલાક
સાંસદોએ હોમ સેક્રેટરી િીશત
પટેલને પત્ર પાઠવી આક્ષેપ
લગાવ્યો હતો કે,‘સમગ્ર યુકેમાં
અશ્વેત
લોકો
અને
કોમ્યુશનટીઓ
વાટતશવક
રંગભેગનો સામનો કરી રહ્યા છે
ત્યારેતેમનુંમહત્ત્વ ઘટાિવા તમે
જે રીતે તમારા વારસા અને
રંગભેદના અનુભવોનો ઉપયોગ
કરો છો તેનાથી અશ્વેત
એશિયન અને વંિીય લઘુમતી
(BAME) લેિર સાંસદોને
શનરાિા ઉપજે છે. અમે િધા,
અમારી ત્વચાના રંગ અથવા
અમારી પસંદના ધમાના કારણે
રંગભેદનો સામનો કરવાની
અંગત કથાઓ ધરાવીએ છીએ.
રંગીન ત્વચાની વ્યશિ હોવાથી
તમે આપમેળે તમામ િકારના
રંગભેદ શવિે ઓથોશરટી-

પ્રીડત પટેલ

શનષ્ણાત િની જતાં નથી.’
લેિર પાટટીના નાઝ િાહના
લેટરહેિ પર લખાયેલા પત્રમાં
હાઉસના િેિો લીિર વેલેરી
વાઝ અનેપૂવાિેિો હોમ સેક્રટે રી
િીઆન એિોટ સશહતના
સભ્યોએ હટતાક્ષર કયાુંહતાં.
વળતા જવાિમાં પટેલે
જણાવ્યું હતું કે, ‘વંિીય
લઘુમતીએ કેવી રીતે વતાન
કરવું જોઈએ તે શવિે મત સાથે
અસહમત લોકોના િદાનને
સતત નકારી કાઢતા યુકેના
લેિર સાંસદોથી હું ચૂપ નશહ
થાઉં.’ અગાઉ, િીશત પટેલે
કોમસસમાં BLMના શહંસક
દેખાવો િાિતે કહ્યું હતું કે
પોલીસ અશધકારીઓ પર
હુમલાઓ કદી ટવીકાયા નથી.
શવપક્ષી
રાજકારણીની
ટીતપણીઓનો ઉિર વાળતાં
તેમણે જણાવ્યું હતું કે,‘જ્યારે
રેશસઝમ, સેન્સસઝમ, સામાશજક
સયાય માટે સશહષ્ણુતાની વાત
આવિે ત્યારે મારે હાઉસના
સામેના પક્ષ તરફથી લેક્ચર
સાંભળવાની જરુર નથી.’
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કોરોનાથી યુકેના જીડીપીમાં૧૧.૫ ટકાના હવેરામભક્ત હનુમાનજીના નામથી
બિયર વેચાતા બહન્દુઓમાંરોષ ફેલાયો
તીવ્ર ઘટાડાની OECDની આગાહી

લંડનઃ આંતરરાષ્ટ્રીય મથસક ટટસક
ધ ઓગભેનાઈઝેશન ફોર
ઈકોનોમિક કો-ઓપરેશન એસડ
ડટવલપિેસટ (OECD) દ્વારા
કોરોના વાઈરસના પગલે
મવિના િુખ્ય અથપતંત્રો પર
મવપરીત આંચકાઓ મવશે
અંદાજો જાહેર કયાપ છે, જેિાં
યુકેના અથપતંત્રને જીડીપીિાં
૧૧.૫ ટકાના ભારે ઘટાડા સાથે
સૌથી ખરાિ અસર પહોંચશે
તેિ જણાવાયું છે. વાઈરસ
િહાિારી દરમિયાન ફ્રાસસ અને
ઈટાલી િાટટ કરાયેલી આગાહી
કરતાંપણ આ િોટો ઘટાડો હશે.
OECD અહેવાલિાં કોરોના
િહાિારીના પગલે૧૦૦ વષપની
સૌથી ગંભીર િંદી જોવા િળશે
અને ૨૦૨૦િાં વૈમિક
અથપતંત્રિાં ૬ ટકાનો નોંધપાત્ર
ઘટાડો થશે તેિ જણાવતા
કહેવાયુંછેકેસુધારો ધીિો અને
અચોક્કસ રહેશ.ે જો ચાલુવષપના
અંતે કોરોના સંિિણ ફરીથી
ઉથલો િારશે તો વૈમિક
અથપતંત્રિાં ૭.૬ ટકા સુધીનો
ઘટાડો જોવા િળી શકે તેવી
ચેતવણી પણ અપાઈ છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મથસક ટટસક
OECDના અહેવાલિાં યુકેએ
મવિની કોઈ પણ િુખ્ય અથપતંત્ર
કરતાંસૌથી ભારેઆંચકો સહન

કરવા પડશેતેવી ચેતવણી આપી
છે. ફ્રાસસના ૧૧.૪ ટકા અને
ઈટાલીના ૧૧.૩ ટકાની
સરખાિણીએ યુકેનો જીડીપી
૧૧.૫ ટકા નીચો ઉતરી જશે. જો
કોરોના રોગચાળાનો સંિિણનો
િીજો તિક્કો આવેતો આંચકો
૧૪ ટકા જેટલો વધુખરાિ િની
રહેશ.ે આ મસવાય કેનડે ા, યુએસ,
જિપની અનેજાપાનિાંજીડીપીનું
ધોવાણ એકી સંખ્યાિાં રહેશે.
યુકેનું અથપતંત્ર ૨૦૨૧િાં ૯
ટકાના ઉછાળા સાથે તેજીિાં
આવશે પરંતુ, કોરોનાનો િીજો
તિક્કો આવે તો ધીિી રીકવરી
સાથે વૃમિ િાત્ર પાંચ ટકાની
રહેશ.ે યુકન
ે ુંઅથપતત્ર
ં િોટા ભાગે
સેવા
આધામરત
છે.
ફાઈનાસ્સસયલ
સમવપસીસ,
રીટટઈલ, હોસ્થપટામલટી, મરયલ
એથટટટ અને ટુમરઝિ સમહતનું
સમવપસ સેક્ટર યુકેના જીડીપીનો

આશરે૭૫ ટકા મહથસો ધરાવેછે
અને કોમવડ-૧૯ને મનયંત્રણિાં
રાખવા સમવપસ સેક્ટરને
લોકડાઉન મનયિોની ગંભીર
અસરો પહોંચી છે.
ઓઇસીડીના મનવેદનિાં
જણાવ્યુંછેકેકોરોના વાઇરસને
પગલે ગત ૧૦૦ વષપની સૌથી
ગંભીર િંદી જોવા િળશે અને
સંિિણના િીજા તિક્કાની
શક્યતા ન હોવા છતાં જોખિ
હજુ દૂર થયું નથી. જોકે,
કોરોનાનો િીજો તિક્કો નમહ
આવેતો પણ તેની અસર લાંિા
ગાળા સુધી જોવા િળશે. લાખો
લોકો નોકરીઓ ગુિાવી ચૂક્યા
છે. આ કટોકટીની સૌથી વધુ
અસર ગરીિો અને યુવાનોને
થવાથી તેના કારણે અસિાનતા
વધશે તેિ સંથથાના સેિેટરી
જનરલ એસજેલ ગુરીયાએ
જણાવ્યુંછે. જો કોરોનાનો િીજો
તિક્કો જોવા િળશે તો ૩૭
મવકમસત દેશોિાં સરેરાશ
િેકારીનો દર િિણો થઇને૧૦
ટકા થઇ જશે અને ૨૦૨૧િાં
ખૂિ જ ઓછી મરકવરી જોવા
િળશે. આશાવાદી વલણ
અપનાવીએ તો પણ િેકારીદર
૯.૨ ટકા રહેશે. જોકે, ગરીિ
દેશોિાં આ આંકડો ખૂિ િોટો
હશે.

લંડનઃ સ્ટવમ શોટ્સષ પર હહસદુ
દેવીદેવતાઓના હચત્રણનો હવવાદ
માંડ શબ્રયો છે મયારે શેફિલ્ડ
(ઈંગ્લેસડ) સ્ટથત નીપસેસડ િુકંપની
દ્વારા ‘હનુમાન’ હબયરના વેચાણનો
હવવાદ શરુ થયો છે. હબયરને
હહસદુઓના પૂજનીય હનુમાનજીનું
નામ આપવા મુદ્દે હવશ્વભરના
હહસદુઓની લાગણી ઘવાયા સાથે
રોષ િેલાયો છે. હહસદુઓ દ્વારા આ
હબયરને તમકાળ બજારમાંથી પરત
ખેંચવા અને માિી માગવા જણાવાયું
છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે લંડનના
શાડટ ખાતે વડુ મથક ધરાવતા
ગ્લોબલ લસઝરી શોહપંગ ડેસ્ટટનેશન
મેચીસિેશન (MatchesFashion)
દ્વારા બજારમાં મૂકાયેલા હજમી
હેસ્સિસસ સ્ટવમ શોટ્સષને તમકાળ
પાછા ખેંચી લેવા સાથે હહસદુઓની
માિી માગી છે.
યુએસએના નેવાડામાં યુહનવસષલ સોસાયટી
ઓિ હહસદુઈઝમના પ્રમુખ રાજન ઝેડે જણાવ્યું છે
કે,‘ હહસદુ ધમષમાં રામસેવક હનુમાનજીનું ટથાન
હવહશષ્ટ છે. તેમની ઘર અને મંહદરમાં આદરસહ
પૂજા કરવાની હોય છે. હહસદુ ધમષમાં હનુમાનજી
તેમની અપ્રહતમ શહિ માટે જાણીતા હોવા સાથે
સંપૂણષજ્ઞાની અનેવ્યાકરણના હનષ્ણાત ગણાય છે.
બજારુ ઉપયોગના ઈરાદા સાથે તેમના નામનો
ઉપયોગ હબયરના વેચાણ માટે કરાવો ન જોઈએ.
આલ્કોહોહલક પીણાં સાથે ભગવાન હનુમાનજીનું
નામ જોડવુંતદ્દન અનુહચત અનેઅયોગ્ય છે.
રાજન ઝેડેજણાવ્યુંહતુંકેહહસદુદેવી-દેવતાની
મૂહતષઓ, આદશોષ અને પ્રતીકોનો વેપારી અથવા
અસય રીતે ઉપયોગ અયોગ્ય છે. તેમણે વેચાણમાં
મૂકાયેલા હબયરને બજારમાંથી તમકાળ પાછા
ખેંચવા અને લાગણી દુભાવવા બદલ હહસદુઓની
માિી માગવા પણ જણાવ્યુંછે.

મેચીસફેશનેસ્વવમ શોર્સપપાછા
ખેંચી માફી માગી
હહસદુઓ દ્વારા હવરોધ
પ્રદહશષત કરાયાના ૨૪ કલાકમાં
જ ગ્લોબલ લસઝરી શોહપંગ
ડેસ્ટટનેશન
મેચીસિેશને
(MatchesFashion) બજારમાં
મૂકાયેલા દેવીદેવતાઓના હચત્રો
સાથેના હજમી હેસ્સિસસ સ્ટવમ
શોટ્સષનેતમકાળ પાછા ખેંચી લેવા
સાથેહહસદુઓની માિી માગી છે.
મેચીસિેશનના મેસસવેર હેડ
ઓિ કોબ્રયુહનકેશસસ પોલ
વોટસને હહસદુ અગ્રણી રાજન
ઝેડનેપાઠવેલા ઈમેઈલમાંજણાવ્યું
હતું કે,‘અમે આ આઈટબ્રસ
સાઈટ પરથી દૂર કરી છે. અમે
અમારી ટીમનેઆવી સંવદે નશીલ
ખરીદીમાં સાવચેતી રાખવા પણ
સૂચના આપી છે. આ કોઈ
ઈરાદાપૂવષક કરવામાંઆવ્યુંનથી તેજણાવવા સાથે
અમે આ બદલ માિી માગીએ છીએ.’ રાજન ઝેડે
વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હવશ્વમાં હહસદુ ધમષ સૌથી
પ્રાચીન હોવા ઉપરાંત, ૧.૧ હબહલયન શ્રદ્ધાળુઓ
સાથેત્રીજા ક્રમનો સૌથી મોટો ધમષછે. આધ્યાસ્મમક
અનેફિલોસોિીમાંસમૃદ્ધ આ ધમષનેમજાકમાંલેવો
ન જોઈએ. કોઈ પણ, નાના કેમોટા ધમષના પ્રતીકો
સાથે દુવ્યષવહાર કરાવો ન જોઈએ. હહસદુ
દેવીદેવતાઓની આવી મજાકથી હવશ્વભરના
હહસદુઓમાં રોષ સજાષય છે. કોઈ પણ ધમષ પહવત્ર
હોય છે અને તેને મજાક બનાવવાથી તેમના
અનુયાયીઓ દુભાય તે ટવાભાહવક છે. તેમણે
મેચીસિેશન તથા અસય કંપનીઓનેનવી પ્રોડસટ્સ
લોસચ કરતી વખતે અથવા એડવટાષઈઝ કેબ્રપેઈન
સમયે તેમના સીહનયર એસ્સઝસયુહટવ્ઝને ધાહમષક
અનેસાંટકૃહતક સંવેદનશીલતા બાબતેટ્રેહનંગ માટે
મોકલવા સૂચન કયુુંહતું.

નનરવ મોદીની જેલકવટડી લંબાવાઈઃ
પાંચ સપ્ટેમ્બરથી પ્રત્યપપણ સુનાવણી કોરોના વાઈરસથી ૧૫થી ઓછી વયનાં

લંડનઃ વેથટમિસથટર કોટટેહીરાના
ભાગેડુમિઝનેસિેન અનેપંજાિ
નેશનલ િેસક સાથે લગભગ િે
અિજ ડોલર (રુમપયા ૧૫,૦૦૦
કરોડ)ની છેતરમપંડી આચરનારા
મનરવ િોદીની કથટડી આગાિી
૯ જુલાઈ સુધી લંિાવવા આદેશ
આપ્યો છે. મનરવ િોદી લોન
કૌભાંડ અને િનીલોસડમરંગના
આરોપોિાં મિટનથી ભારતને
પ્રત્યપપણ કેસનો સાિનો કરી
રહ્યા છે જેની સુનાવણી ૭
સપ્ટટમ્િરથી શરુ થવાની છે.
િેસક અમધકારીઓ સાથે
સાંઠગાંઠથી ફ્રોડ અને િની
લોસડમરંગના કેસિાં આરોપી
મનરવ િોદી ગયા વષપના િાચપિાં
ધરપકડ કરાયા પછી િે
િમહનાથી સાઉથ-વેથટ લંડનની
વોસડ્ઝવથપ જેલિાં કેદ છે.
િોદીને દર ૨૮ મદવસની
કાયદાકીય પ્રમિયા હેઠળ મરિાસડ
સુનાવણી િાટટવીમડયો મલંક દ્વારા
કોટેિાંરજૂકરાય છે. આ પ્રમિયા
હેઠળ કોટટેતેની કથટડી ૯ જુલાઈ
સુધી લંિાવી હતી.
મડસ્થિક્ટ િેમજથિટટ સેમ્યુઅલ
ગુઝીએ મનરવ િોદીને કહ્યું હતું
કે, ‘તિારી પ્રત્યપપણ પ્રમિયા
સંદભભે ૭ સપ્ટટમ્િરની આગાિી
તિક્કાની સુનાવણી પહેલા
તિનેઆ પ્રકારેજ વીમડયો મલંક
દ્વારા કોટેિાં રજૂ કરાશે.’ આ

બાળકોનાંમૃત્યુની સંભાવના તદ્દન ઓછી

લંડનઃ કોરોના વાઈરસ મહામારીના કારણે ના
બાળકોને શાળાએ મોકલવા કે નહહ મોકલવા
બાબતે હવવાદ ચાલી રહ્યો છે મયારે નેશનલ
ઓફિસ િોર ટટેટેસ્ટટસસ (ONS)ના નવા
અભ્યાસમાંજણાવાયુંછેકેઈંગ્લેસડ અનેવેલ્સમાં
૫-૧૪ વયજૂથના બાળકોમાં કોરોનાથી મૃમયુનો
દર પ્રહત ૩.૫ હમહલયને માત્ર એક બાળકનો છે.
પાંચ વષષથી ઓછી વયના બાળકોમાંઆ દર પ્રહત
૧.૧૭ હમહલયનેએક બાળકનો છે. વય વધવાની
સાથે મૃમયુનું જોખમ વધતું જાય છે. ૭૫-૯૦
દરમિયાન, મનરવ િોદીએ કોટે સરકારેવધુદથતાવેજો રજૂકરવા વયજૂથના લોકોમાં ૧૮૬ વ્યહિમાં એક અને
સિક્ષ પોતાનું નાિ અને સિય િાગતા જજે પરવાનગી ૯૦થી વધુ વયજૂથમાં ૫૫ વ્યહિએ એકનો
રાષ્ટ્રીયતા જાહેર કરી હતી અને આપી સુનાવણીને િુલતવી મૃમયુદર રહેછે.
સુનાવણી દરમિયાન તે કાગળ રાખી હતી. મનરવ સાિે
યુહનવહસષટી ઓિ કેસ્બ્રિજના હવસટોન સેસટર
પર કંઈક લખતા જણાયા હતા. પુરાવાઓિાં છેડછાડ કરવાનો િોર હરટકના ચેરમેન અને વહરષ્ઠ હનષ્ણાત
િેમજથિટટ ગુઝીએ ગયા િમહને તેિજ સાક્ષીને જાનથી િારી પ્રોિેસર સર ડેહવડ સ્ટપગેલહોલ્ટરે ONS ડેટાના
કોરોના લોકડાઉન મનયંત્રણો નાખવાની ધિકીનો પણ આરોપ હવશ્લેષણ પછી જણાવ્યું છે કે બાળકોમાં કોરોના
હેઠળ પ્રત્યપપણ પ્રમિયાના પ્રથિ છે. િોદીના વકીલે ડાયિસડ વાઈરસથી અહત અલ્પ જોખમ છે. ઈંગ્લેસડ અને
તિક્કાની આંમશક સુનાવણી િચપસટ િોદીને ભારતને ન વેલ્સમાં કોરોના વાઈરસના કારણે ૫-૧૪
હાથ ધરી હતી. િીજા તિક્કાની સોંપવાની તરફેણિાંદલીલો કરી વયજૂથનાંબાળકોનાંમોતની સંભાવના કેજોખમ
પાંચ મદવસની સુનાવણી ૭ હતી કે િુંિઈની આથપર રોડ પ્રહત ૩.૫ હમહલયને માત્ર એક બાળક તેમજ પાંચ
સપ્ટટમ્િરથી શરુ કરાશે. ૧૪ જેલની સ્થથમત અંગે ભારત વષષથી ઓછી વયનાં બાળકોનાં આ જોખમ પ્રહત
૧.૧૭ હમહલયને એક બાળક જેટલું તદ્દન ઓછું
િેની પ્રથિ સુનાવણીના અંતે સરકારે આપેલી ખાતરીઓ હોવાનુંજણાવાયુંછે.
િેમજથિટટટકહ્યુંહતુંકે,‘ મિ. િોદી, અપૂરતી છે. મનરવનું િાનમસક
યુકેમાંરોગચાળાની શરુઆત થઈ તેપછી ૧૯
આપણેસપ્ટટમ્િર સુધી પહોંચીએ થવાથથ્ય સારું નથી અને જેલિાં વષષથી ઓછી વયના માત્ર ૧૪ લોકો જ કોહવડના
ત્યાં સુધીિાં જેલિાંથી હેરફેર તેની સારવાર કરવી િુશ્કેલ છે. શંકાટપદ અથવા કસિમષ કારણથી મોતને ભેટ્યા
પરના લોકડાઉન મનયિો હળવા િુંિઈની સૌથી જૂની અનેસૌથી છે. આની સરખામણીએ ૩૦થી ૬૦ લોકો દર વષષે
થાય અને પ્રમિયાિાં તિે ખુદ િોટી જેલનો ૧૨ નંિરનો િેરેક વીજળી પડવાના કારણે મોતને ભેટતા હોવાનું
કોટેિાં હાજર રહી શકો તેવી તેના િાટટતૈયાર કરવાિાંઆવ્યો રોયલ સોસાયટી િોર ધ પ્રીવેસશન ઓિ
છે જેની િામહતી પણ કોટેને એસ્સસડસટ્સના આંકડા કહે છે. આ જોખમ દર
આશા રાખુંછું.’
વષષેપ્રહત ૨.૨૧ હમહલયનેએક વ્યહિથી પ્રહત ૧.૧
ગત સુનાવણીિાં ભારત અપાઈ છે.

હમહલયનેએક વ્યહિનુંરહેછે.
એજ્યુકેશન સેક્રેટરી ગાહવન હવહલયમસને
શૈિહણક વષષના અંતના એક મહહના અગાઉ
જૂનમાં શાળાઓ ખોલી દેવાના સરકારના
હનણષયમાં પીછેહઠ જાહેર કરી નવી શસયતા
સપ્ટેબ્રબર મહહનાની જણાવી છે. આ માટે
શાળાઓમાં હાલ સોહશયલ હડટટસ્સસંગ જાળવવું
અશસય હોવાનું કારણ દશાષવ્યું છે. બીજી તરિ,
યુરોપ તેમજ હવશ્વના અસય દેશોમાં સોહશયલ
હડટટસ્સસંગમાંઘટાડા સાથેશાળાઓ ખોલાઇ છે.
ટવીડનમાં ટટોકહોમ નજીક કારોહલસટકા
ઈસ્સટટટ્યૂટ ખાતે હડપાટટમેસટ ઓિ મેહડકલ
એહપડીમીઓલોજી એસડ બાયોટટેટેસ્ટટસસના
હવજ્ઞાનીઓની ટીમે૪૭થી વધુઅભ્યાસોની સમીિા
પછી ટપષ્ટ કયુુંહતુંકેબાળકો રોગ લાગવા, તેનો
પ્રસાર અને તેના તીવ્ર લિણો ધરાવવાનું ઓછું
જોખમ ધરાવેછેતેમજ તેના પહરવારો કેહશિકોને
સંક્રહમત કરેતેવી શસયતા નથી. શાળા ખોલવાથી
કોહવડ-૧૯ના પ્રસારની શસયતા નહહવત્ છે.
મુખ્ય સમીિક પ્રોિેસર લુડહવગ્સને કહ્યુંહતું
કે બાળકોની હવશાળ બહુમતી કોહવડ -૧૯થી
બીમાર પડતી નથી અને મૃમયુ તો દુલષભ રહે છે.
આથી, બાળકોનેસુરહિત રાખવા શાળાઓ અને
ફકંડરગાટટસસ બંધ રાખવાનેકોઈ જ કારણ નથી.
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UAEમાંફસાયેલાઓને
ખાનગી ફલાઇટમાં
ગુજરાત લવાશે

અમદાવાદઃ કોરોના સંકટ અને
વિશ્વના દેશોમાં લોકડાઉનના
લીધે અનેક દેશી - વિદેશી
નાગવરકો પરદેશમાંફસાઈ ગયાં
છે. ગુજરાતના પણ કેટલાય
લોકો વિદેશથી િતન આિિા
માટે રસ્તા શોધી રહ્યાં છે.
સંયુક્ત અરબ અવમરાતમાંપણ
કેટલાક ગુજરાતી યુિકો
ફસાયાંછે. તેમનેપરત લાિિા
માટે હિે ફલાઇટની વ્યિસ્થા
કરાઇ છે. જોકે લોકોની સંખ્યા
િધુ
હોિાથી
ખાનગી
એરલાઇડસની ફ્લાઇટને પણ
મંજૂરી આપિાની માગણી કરાઇ
હતી. હિે સરકારે મંજૂરી
આપતા ૨૦થી ૨૩ જૂન
દરવમયાન ગોએર અને
ઇન્ડડગોની વિશેષ ફલાઇટ
ઓપરેટ કરિામાંઆિશે. તેમાં
૨૦ જૂને ગોએરની એક માત્ર
વિશેષ ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરાશે.
૨૦ જૂન દરવમયાન ગોએર અને
ઇન્ડડગોની વિશેષ ફલાઇટ
અબુધાબીથી અમદાિાદ માટે
રિાના થશે. ૨૦થી ૨૩ જૂન
દરવમયાન ફ્લાઇટમાંથી ૯
ફલાઇટ ઇન્ડડગોની છે. દુબઇ
અને અબુધાબીથી વદલ્હી,
મુંબઇ, વિશાખાપટ્ટનમ્, ગયા,
ભુિનેશ્વર અને કોલકાતા માટે
કેટલાક વિમાનો ટેકઓફ
કરશે. જ્યારે ગોએરની એક
ફ્લાઇટ અબુધાબીથી ૨૦ જૂને
અમદાિાદ પહોંચશે. જેમાંલોકો
ગુજરાત પહોંચી શકશે.
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રાજયમાંકોરોના વકયોોઃ જૂનનાં૧૫ દદવસમાંજ ૫૦૦નાંમોત

ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં કોરોનાએ કાળો
કેર વતાાવ્યો છે. સોમવારે આવેલા
અહેવાલો િમાણે છેલ્લા દસ દદવસમાં
૫૦૦૦ કેસનો વધારો નોંધાયો છે.
મંગળવારના અહેવાલો મુજબ રાજ્યમાં
છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં રાજ્યમાં કોરોનાનાં
વધારે ૫૨૪ કેસો નોંધાયા હતા. જ્યારે
૨૮ લોકોનાં મોત થયાં હતાં. ૪૧૮
દદદીઓ છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં સાજા થયાં
હતાં. રાજ્યમાં ૧૬મીએ કોરોના
પોદિદિવ કેસોનો કુલ આંકડો ૨૪૬૨૮
નોંધાયો હતો જ્યારે મૃત્યુઆંક ૧૫૩૪
અને દડથચાજાનો કુલ આંક ૧૭૦૯૦
નોંધાયો હતો.
રાજ્યમાંકુલ એક્ટિવ કેસોની સંખ્યા
હાલ ૬૦૦૪ નોંધાઈ હતી જેમાંથી ૬૪
દદદીઓની હાલત ગંભીર જણાવાઈ હતી
અને ૫૯૪૦ દદદીઓની હાલત ક્થથર
હોવાનુંજણાવાયુંહતુ.ં આ સાથેજણાવાયું
હતું કે હાલમાં ગુજરાતનો દરકવરી રેિ
૭૦ િકા નજીક છે અને રાજ્યમાં મૃત્યુ
દરનું િમાણ આશરે ૬.૨૫ િકાથી વધુ
જેિલુંનોંધાયુંછે.
મૃત્યુદરની રીતેગુજરાત મોખરે
ભારતમાં ગુજરાત કોરોનાના કુલ
કેસની દૃદિએ ચોથા િમે છે, પણ કુલ
કેસની સામે મૃત્યુદરની દૃદિએ સમગ્ર
ભારતમાં િથમ થથાને છે. ગુજરાતમાં
૧૫૩૦થી વધુદદદીઓનાંકોરોનાનેલીધે
મૃત્યુથયાંછેજેમૃત્યુદર ૬.૨૮ છેએિલે
કેકોરોનાના ૧૦૦ દદદીઓમાંથી ૬થી ૭
દદદીઓ મૃત્યુ પામે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે
મહારાષ્ટ્ર (૩.૬૮ િકા) અને દદલ્હી
(૩.૩૦ િકા)નો મૃત્યુદર ગુજરાત કરતાં
૪૫થી ૫૦ િકા ઓછો છે.

કોરોના મહામારી અટકાવવા સુરતના એક વેપારીએ તાપી નદીનેઠંડી કરીનેકોરોના ભગાડવા માટે
રોજ તેમાં૫૦૦ કકલો બરફ નાંખવાની માનતા માની છે. સાત દદવસમાંસવાર સાંજ દવવેકાનંદ દિજ
પરથી તેતાપીમાંબરફ નાંખેછે. અત્યાર સુધીમાં૩૫૦૦ કકલો બરફ તેનદીમાંફેંકી ચૂક્યા છે. બરફ
નાંખતા આ વેપારીનેપૂછતાંતેણેકહ્યુંકે, કોરોના ભગાડવા બરફ નાંખવાની માનતા રાખી છે.

નાગદરકોમાંએવો ફફડાિ પણ જોવા
મળેછેકેરાજ્યમાંકોરોનાથી મૃત્યુનો દર
છ િકા સુધી પહોંચી ગયો છે જ્યારે
રાજ્યમાંકોરોનાના િેથિનુંિમાણ ઘણુંજ
નીચું જણાઈ રહ્યું છે જો કોરોના િેથિનું
િમાણ હજી વધેતો પોદિદિવ કેસમાંપણ
વધારો નોંધાઈ શકેઅનેમૃત્યુદરમાંપણ
વધારો નોંધાઈ શકે જે અત્યંત ભયજનક
ક્થથદત હશે. આ સામે અગાઉ એવો પણ
બચાવ થયો હતો કેદદદીઓ સારવાર માિે
મોડા આવતા હોવાથી મૃત્યુદર વધારે
નોંધાયો છે, પણ જો કોરોના િેથિના
દનયમો હળવા હોત તો તરંત િેથિ અને
િડપી સારવારથી મૃત્યુ દર પણ ઓછો
હોત. આ ઉપરાંત ગુજરાત સદહત ૬
રાજ્યોમાંકોરોના વહેલા અકુંશમાંઆવી
શકે તેવા પણ અહેવાલ ૧૨મી જૂને
િકાદશત થયા છે. ગુજરાત સદહતના પાંચ
મોિા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાદસત િદેશ

ચંડીગઢ કોરોનાની મહામારી પર અંકુશ
મેળવવામાં સૌથી પહેલાં સફ્ળ થઈ શકે
તેમ છેતેવા અહેવાલ છે. દેશના આ ૬
રાજ્યોમાં કોરોનાના જે કુલ દદદીઓ
નોંધાયા હોય તેમાંથી દરકવર થયેલા
દદદીની િકાવારી એિલે કે કોરોનાના
સંિમણનેઅિકાવવાની િકાવારી ૭૦ િકા
કેતેથી વધુછે.
તબીબી દનષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, આ
રાજ્યોમાં કોરોના સંિમણ અિકાવવાની
િકાવારી ૯૦ િકા કે તેથી વધુ થઈ જાય
તો આ મહામારી પર એ જે તે રાજ્યએ
અંકુશ મેળવ્યો છે તેમ કહી શકાય.
કોરોનાના જેિલા વધુસદિય દદદીઓ હોય
તેિલો વધુ કોરોનાના સંિમણનો ખતરો
રહે છે. જેમ જેમ કોરનાના સદિય
દદદીઓની સંખ્યા ઘિતી જશેતેમ તેમ આ
મહામારીનો વ્યાપ પણ ઘિતો
જશે.ચંડીગઢ લગભગ ૯૦ િકા સુધી

કોરોનાના સંિમણને અિકાવી શટયું છે.
જોકે, દેશના અન્ય ભાગોમાં જ્યાં સુધી
કોરોના પર અંકુશ ના આવેત્યાંસુધી આ
રાજ્યોએ પણ સાવધાની અને તકેદારી
રાખવાની રહેશે.
પૂવોમંજૂરી દવના ટેસ્ટની છૂટ
સમગ્ર ગુજરાતમાં હવેથી કોરોનાના
િેથિ માિે મંજૂરી પણ લેવી પડશે નહીં.
એવી જાહેરાત ૧૨મી જૂને કરાઈ હતી.
એમડી કેતેથી ઊંચા દરજ્જાના ડોટિરના
દિક્થિપ્શનથી લેબમાંકોરોનાના િેથિ થઈ
શકશે. આઈસીએમઆરની ગાઈડલાઈન
મુજબ ગુજરાતનાં હેલ્થ કદમશનરે પણ
આ સંદભામાંમંજરૂ ી આપતો એક પદરપત્ર
જારી કયોા હતો. આ દનણાયને
રાજ્યભરમાંથી લોકો અને તબીબી
ક્ષેત્રમાંથી આવકાર મળ્યો હતો આ બધા
વચ્ચે નેતા - િધાનો પણ કોરોના
પોદિદિવ આવતાંિજામાંફફડાિ છે.
ઉલ્લેખનીય છેકેઅમદાવાદ શહેરના
નારણપુરાના મંગલમૂદતા એપાિટમેન્િ
માઇિો કન્િેનમેન્િ દવથતારમાં મેયર
દબજલબહેન પિેલે તુલસીના રોપા
દવતરણ કરવાનો કાયાિમ તાજેતરમાં
યોજતાં દવવાદ થયો હતો, એ પછી આ
કાયાિમ ફરી દવવાદમાં આવ્યો છે.
નારણપુરા વોડટના ભાજપના મદહલા
કોપોારિે ર સાધનાબહેન જોશી અનેતેમના
પદરવારના બે સભ્યોનો કોરોના દરપોિટ
તાજેતરમાં પોદિદિવ આવ્યો હોવાથી
દવવાદ થયો છે. સાધનાબહેને ૫મી જૂને
યોજાયેલા મેયરના કાયાિમમાં હાજરી
આપી હતી. હવેતેમનો દરપોિટપોદિદિવ
આવતાંમેયર સદહતના અન્ય હોદ્દેદારોએ
પણ સજાગ થવુંપડ્યુંછે.
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LCNL: શોકાતુર પનરવારોની
નનઃસ્વાથથઅનેસમનપથત સેવા

સુભાષ વી. ઠકરાર

કો વિ ડ - ૧ ૯ ની
મહામારી દરવમયાન
આપણામાંથી કોઈએ
થિજન ગુમાિિાની
પીડા અનુભિી ન હોય
ત્યાં સુધી વિવિધ
કોમ્યુવનટી સંથથાઓ
દ્વારા
શોકાતુર
પવરિારજનોને
જે
અભૂતપૂિવ વનઃથિાથવ સેિાનું યોગદાન અને સપોટટ
આપિામાં આિે છે તેની કદર કરિી કદાચ નવહ
સમજાય.
મને ખાતરી છે કે ઘણી સંથથાઓ ટેકારુપ
સેિાઓ આપે છે પરંતુ, લોહાણા કોમ્યુનિટી િોથથ
લંડિ (LCNL) દ્વારા અપાતી સેિા ખરેખર
અભૂતપૂિવ છે. યુકેમાં નોથવ લંડન કોરોના કટોકટીનું
એપીસેન્ટર બની રહ્યું છે અને આપણા એવશયન
પવરિારોએ પણ મૃત્યુનો અપ્રમાણસર અને ઊંચો
વહથસો સહન કરિો પડ્યો છે.
LCNL સમવપવત બીરેિમેન્ટ સવિવસ
(શોકાતુરોને સેિા) આપતી ગણીગાંઠી સંથથાઓમાં
એક
છે.
શ્રી નિિુભાઈ કોટેચાની આગેિાની હેઠળની
સંથથાને િટુભાઈ િથિાણી, રમેશભાઈ દેિાણી,
જયંતીભાઈ રાયઠઠ્ઠા, નિનરશભાઈ તેમજ
અન્યોનો સબળ સાથ સાંપડ્યો છે. કોમ્યુવનટીની
સેિામાં વિનુભાઈની વનષ્ઠા અને સમપવણભાિ
લોહાણા કોમ્યુવનટીમાં તેમજ ક્વીન દ્વારા એનાયત
BEMના જાહેર સન્માન સાથે વ્યાપક સમાજમાં
સદા ઝીલાતા રહ્યા છે.
મેં વિનુભાઈને કોમ્યુવનટીમાં મૃત્યુની વ્યાપક
શોકપૂણવ ઘટનાઓ નોંધાઈ છે તે કપરા સમય
દરવમયાન તેમના અનુભિ વિશે પ્રશ્ન કયોવ હતો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય સંજોગોમાં તેઓ
દર સપ્તાહે આશરે બે શોકપ્રસંગો - કાયવિમો (bereavement engagements)નું આયોજન કરે છે,
જેમાં જાહેર પ્રાથવનાસભા અથિા અથિા
ફ્યુનરલના વદિસે આખરી વિયાકમવનો સમાિેશ
થાય છે. જોકે, તેમનો તાજો અનુભિ વદિસમાં જ
આિા છ કાયવિમનો રહ્યો છે! આ તો ભારે ઉછાળો
કહેિાય. જોકે, વડવજટાઈઝેશન પ્રોસેસના સાથ અને
ઉપયોગથી આ કાયિમોના આયોજનોમાં થોડી
ઘણી સરળતા ચોક્કસ રહી છે. આ તમામ સેિા
સંપૂણવપણે વનઃશુલ્ક અને નમ્ર સેિાભાિ સાથે
અપાય છે!
ફરી એક િખત કહું તો, LCNL વડવજટલ
ટીમના અનમત કારીઆ, અનમત ચંદારાણા તેમજ
અન્ય ૧૧ સભ્યોએ LCNLના પ્રમુખ યતીિભાઈ
દાિડાના સમથવ માગવદશવન હેઠળ વિનુભાઈ અને
તેમની ટીમને ટેકો આપિામાં નોંધપાત્ર કામગીરી
બજાિી છે. આ કાયવ શોવપંગ, હેલ્થ અને
થિથથતાના માગવદશવન, વબઝનેસ સપોટટ અને
ઓનલાઈન મનોરંજન માટે િોલન્ટીઅસવને
કોમ્યુવનટીની સાથે સાંકળિાની વ્યાપક કોમ્યુવનટી
કોમ્યુવનકેશન કામગીરી ઉપરાંતનું છે. યુિાનો
સમુદાયના કલ્યાણ માટે પોતાના વિવશષ્ટ
કૌશલ્યનો લાભ આપતા હોય તે ખરેખર આનંદની
િાત છે.
આિા સમયમાં, વિનુભાઈ અને તેમની ટીમે
કોમ્યુવનટીના ૩૦૦૦થી િધુના ડેટાબેઝને લગભગ
૬૦૦,૦૦૦ શોકસંદેશ પાઠવ્યાં છે તેમજ લેથટરમાં
િધુ ૧૫૦૦ અને યુકન
ે ા અન્ય વિથતારોમાં ૧૦૦૦
સંદેશ મોકલ્યા છે.
એિાં અસંખ્ય ફ્યુનરલ્સ કે અંવતમસંથકાર
કરાય છે જેમાં પવરિારના કોઈ સભ્ય ઉપસ્થથત ન
હોય અથિા વિદાયગત આત્માની પાછળ આખરી
વિવધ કરાતી ન હોય. આિા સંજોગોમાં આ ટીમે
અભૂતપૂિવ સેિાપૂણવ કામગીરી બજાિી છે. તેઓ
શોકગ્રથત પવરિારની સાથે ખભેખભાં વમલાિી
ઉભાં રહ્યા છે અને દૂર રહીને પણ તેમને
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વડજીટાઈઝ્ડ જાહેર પ્રાથવનાના આયોજનમાં તેમજ
સદ્ગતની તસિીર અને શ્વેત િથત્રના ઉપયોગથી
આખરી વિયાકમવમાં મદદ કરી છે. વિદાય લીધેલા
આત્માની આગળની યાત્રા સુખરુપ નીિડે તે માટે
સમવપવત પૂજા કરિામાં આિે છે જેમાં, મૃતકના
કપાળે ઘી લગાિાય છે અને પાંચ વપંડ (પંચતત્િોના
પ્રતીકરુપે વમશ્ર અન્નના ગોળા) કોફફનની અંદર
રાખિામાં આિે છે. જ્યારે કોફફન-શબપેટી ખોલી
શકાય તેમ ન હોય તો ફ્યુનરલ ડાયરેક્ટસવને જ
શરીરને બરાબર ગોઠિતી િેળાએ ઘી લગાિિા
વિનંતી કરિામાં આિે છે. તમામ પૂજાસામગ્રી શ્વેત
િથત્રમાં રાખી થમશાનગૃહ લઈ જિાય છે અને
કોફફન ભઠ્ઠીમાં ગોઠિાય ત્યારે આ સામગ્રી અને
િથત્ર તેની પર મૂકી દેિાય છે.
સામાન્ય રીતે તો આ પ્રકારના અંગીકૃત
વિયાકમવનું અનુસરણ કરાતું નથી પરંતુ, વનષ્ઠાિાન
અને જ્ઞાની બ્રાહ્મણો અને વહન્દુ વિદ્વાનોની સલાહ
લેિાયા પછી તેનો અમલ કરિામાં આિે છે.
વિનુભાઈ કહે છે તેમ પવરિારો તેમની
વનઃથિાથવ સેિાભાિનાની ખરે જ કદર કરે છે અને
થિજન ગુમાવ્યાના કપરા સમયમાં આખરી વિદાય
આપિાની કામગીરી ખરેખર મુશ્કેલ બની રહે છે.
કોમ્યુવનટીમાંથી ઘણા પરોપકારીજનો પણ આ
સેિામાં સાથ-સહાય કરિા તત્પર રહે છે. િી.બી.
એન્ડ સન્સ અને િીતા કેશ એન્ડ કેરી દ્વારા કોઈ
પણ ચાજવ વિના શોકગ્રથત પવરિારોને આિશ્યક
પૂજાસામગ્રીનું સંપૂણવ પેકેજ આપિામાં આિે છે
તેની નોંધ અિશ્ય લઈએ. એક પવરિારે તો
અંવતમવિવધ- ફ્યુનરલનો જે ખચવ થાય તેનો જે
નાણાકીય સપોટટ પવરિારોને જોઈતો હોય તે
આપિા આ ટીમને ખાતરી આપી છે.
કેટલાક ફ્યુનરલ ડાયરેક્ટસવ િતવમાન
સંજોગોને મોટી તક તરીકે ગણે છે અને તેમણે
ભાિ િધારી દીધા છે અથિા એકથટ્રા ચાજવ
લગાિતા હોય છે. બીજી તરફ, એિા પણ ફ્યુનરલ
ડાયરેક્ટસવ છે જેઓ કોફફનને ઘેર નવહ લઈ જિાથી
ખચવમાં થતો ઘટાડા ધ્યાનમાં રાખી ફકંમતોમાં કાપ
મૂકીને યોગ્ય વ્યાિહાવરકતા દશાવિે છે.
સામાન્ય રીતે ફ્યુનરલનો ખચવ ૨૦૦૦થી
૩૦૦૦ પાઉન્ડની િચ્ચે જેટલો થઈ શકે છે!
મારે અહીં ગ્રીનફોડટના જલારામ મંનદરની
સમવપવત સેિાનો પણ ઉલ્લેખ કરિો જ જોઈએ.
આચાયથપલકેશભાઈની વનગેહબાની હેઠળ સંથથા
દ્વારા વિદાય લીધેલા સદ્ગત વ્યવિના આત્માને
સમવપવત જાહેર ભજનોનું આયોજન કરિામાં આિે
છે. હું જાણું છું કે અંવતમસંથકારના વદિસે મંવદર
દ્વારા શોકગ્રથત પવરિારો અને સંબધં ીઓને વનઃશુલ્ક
પ્રસાદી પણ આપિામાં આિે છે.
હનુમાનજીના પરમ ભિ હોિાં સાથે જૈન
વસદ્ધાંતોને અનુસરતા વિનુભાઈ ભવિષ્ય તરફ
વનહાળતા માને છે કે કોમ્યુવનટીના દરેક સભ્યે
ગીતાજીનું િાંચન કરિું જોઈએ કારણ કે તે જીિન
અને મૃત્યુ સંદભભે ઘણું શીખિે છે. આમ તો બધું
પવરિારો પર આધાર રાખે છે પરંતુ, પ્રત્યક્ષ શારીવરક પ્રાથવનાસભાઓ કે બેઠકોની સાથે જ
વડવજટાઈઝ્ડ પૂજા, ભજનો અને ફ્યુનરલ્સના
સંજોગો અને તેના લાભ પણ હિે અહીં જ ઉભા
થતાં રહેિાના છે. ખરેખર તો, અનંત પ્રિાસે
નીકળેલા આત્મા માટેની પ્રાથવનાસભામાં
વડવજટાઈઝેશન થકી સમગ્ર વિશ્વમાંથી લોકો સામેલ
થઈ શકે તેમાં મદદ મળી છે.
પવરિારમાં જ્યારે કોઈ થિજનનું મૃત્યુ થાય છે
ત્યારે પવરિારજનોએ વિદાય લીધેલા આત્માની
શાંવત અથભે ૧૩ વદિસ સુધી પ્રાથવનામાં સમવપવત
થિું જ જોઈએ.
(લેખક સુભાષ ઠકરાર B com FCA FRSA,
લંડન ચેમ્બર ઓફ કોમસસના વાઈસ પ્રેસસડેન્ટ અને
પૂવસ ચેરમેન છે. તેઓ ચેસરટી ક્લેસરટી
(www.charityclarity.org.uk) સંસ્થાના સ્થાપક
ચેરમેન અને રોયલ સોસાયટી ઓફ આર્સસના
ફેલો પણ છે.)
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ચીની ખીલાના જોિેનેપાળનું
હૂકાહૂક આત્મઘાતી થવાનાંએંધાણ

કોિોનાનું સંકટ હજુ ટળ્યું નથી
અને રહંદિુ ાષ્ટ્રમાંથી સેક્યુલિ
વાઘા ચડાવીને ચીનની સોડમાં
ઘૂસલ
ે ું નેપાળ હવે બેપાંદડટ થવા
માંડ્યું છે: એણે બંધાિણમાં
સુધાિો કિીનેભાિતના ઉિિાખંડ
િાજ્યમાં આવતા ત્રણ ભાિતીય
પ્રદેશ કાલાપાની, રલપુલક
ે અને
રલમ્પપયાધુિાને પોતાના પ્રદેશ
તિીકે નેપાળના નકશામાં સામેલ
કિી દીધા છે. એ રવસિી જાય છે કે પિોપજીવીની
જીવાદોિી લાંબી નથી હોતી અને જેટલા રદવસ એ
ટકેત્યાંલગી એણેએના સૂત્રધાિ (ચીન)ના ઈશાિે
જ નતસન કિવુંપડટછે. સીમા રવવાદ તો અનેક દેશો
વચ્ચેહોય છે, પણ એમાંકંઈ પોતાના નકશા બદલવા
માટટ સંસદમાં બંધાિણ સુધાિા કિીને એકાએક
પાિકી ભોમકાનેપોતાના નકશામાંપોતીકી બતાવી
દેવાથી વાત પતી જતી નથી, પણ કડવાશ અને
ટકિાવ અહીંથી શરૂ થાય છે. િાજધાની કાઠમાડૌંમાં
માથક પહેિીને મળેલા નીચલા ગૃહના સાંસદોએ
સવાસનમુ તે ભાિતીય પ્રદેશ પોતાનામાં ભેળવવાનો
રનણસય કિી લીધો અનેથવાભારવક િીતેજ ભાિત
આ અટકચાળાનેકબૂલ ના જ િાખે.
ભાિતીય રવદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અનુિાગ
શ્રીવાથતવે એના ઐરતહારસક આધાિ રવનાના આ
અટકચાળાનેરબનટકાઉ લેખાવ્યો. તેમણેકહ્યુંપણ
ખરું કે “નેપાળની િાષ્ટ્રીય સભાએ મંજિૂ બંધાિણ
સુધાિા રવધેયક અન્વયેભાિતીય પ્રદેશનેનેપાળના
નકશામાં આમેજ કિીને
પોતાના પ્રદેશનું બનાવટી
રવથતિણ કયુું છે. આ પગલું
સિહદી રવવાદ ઉકેલવાની
- હરિ
બાબતમાં ચાલતી મંત્રણાઓની
સમજૂતીનું ઉલ્લંઘન કિવા સમાન છે.” નીચલા
ગૃહમાંમંજિૂ રવધેયકનેઉપલા ગૃહની મંજિૂ ી પણ ખપે
છે. િાષ્ટ્રરહતની વાત આવે ત્યાિે ભાગ્યે જ કોઈ
એનો રવિોધ કિે. બંનેગૃહો એનેપસાિ કિેએટલે
એ િાષ્ટ્રપરત રવદ્યાદેવી ભંડાિી કને મંજિૂ ી માટટ
જવાની પ્રરિયા થયા પછી પણ ભાિતીય પ્રદેશનો
કબજો નેપાળનેમળવાનો નથી.
નેપાળી સંસદમાંય નવરોધ ઊઠ્યો
નેપાળી સંસદમાં ભાિતને નેપાળનો પ્રદેશ
ગપચાવનાિ ગણવાની વાત કિીનેભાિતીય પ્રદેશને
પોતાનામાંજોડી દેવાના રવિોધમાંભાિતેજ ભૂરમકા
લીધી છે એવું નથી, થવયં નેપાળની સંસદમાં
રવપિના અગ્રણી નેતા રજતેન્દ્ર નાિાયણ દેવે પણ
નેપાળ-ભાિત સીમા રવવાદ શાંરતપૂણસ મંત્રણાના
માધ્યમથી ઉકેલવાની વાત કિી હતી. વાત િાષ્ટ્રના
રહતની હોય ત્યાિે દેશના દુશ્મન ગણાઇ જવાના
ડિથી કેટલાક ભાિતતિફી સાંસદોએ કમને
રવધેયકનું સમથસન કિવું પડ્યું છે. જોકે જનતા
સમાજવાદી પિનાં ફાયિબ્રાન્ડ સાંસદ સરિતા
રગરિએ તો સંસદમાંથી સભાત્યાગ કિતાં આ
રવધેયકનો રવિોધ કયોસ અને આ ત્રણ પ્રદેશ
નેપાળના હોવાના પૂિતા પુિાવા નહીં હોવાનું પણ
કહ્યું. ચીને પણ િાજા મહેન્દ્રના વખતમાં નેપાળની
જમીન ગપચાવી હોવાની વાત પણ એમણેછેડી હતી.
સરિતા રગરિનેદેશનાંદુશ્મન ગણવા સુધી કેટલાક
લોકો ગયા છે. આમ છતાં, કુલ ૨૭૫ સભ્યોની
િાષ્ટ્રીય સભામાં ઉપમ્થથત ૨૫૮ સભ્યોએ સિાવાિ
રવધેયકને સમથસન આપ્યું એટલે બંધાિણ બદલવા
માટટબે-તૃતીયાંશ બહુમતી જોઈએ એના કિતાંવધુ
સમથસન પ્રાપ્ત થયુંછે. નેપાળમાંહવેિાજાશાહી નથી
િહી અનેરહંદુિાષ્ટ્ર પણ નથી િહ્યું. વામપંથીઓની
બોલબાલા છેત્યાિેએના પિ બીરજંગનો પ્રભાવ વધુ
હોય એ થવાભારવક છે.

ઇસ્લામાબાદ-કાઠમાડૌંની નવવશતા
સામાન્ય િીતે નેપાળના વતસમાન વડા પ્રધાન
કે.પી. શમાસઓલી ભાિત તિફી મનાતા હતા, પણ
વષસ૨૦૦૭માંનેપાળના વડા પ્રધાન બનેલા પુષ્પ કમલ
દહલ “પ્રચંડ”ના સમયથી ભાિત સાથે નેપાળના
કાયમના ઉષ્માભયાસસંબધ
ં ોમાંતણાવ આવવાનો શરૂ
થયો હતો. સામાન્ય પિંપિા મુજબ નેપાળમાં કોઈ
પણ વડા પ્રધાન થાય ત્યાિે સૌપ્રથમ એ ભાિતની
મુલાકાતેઆવે, પણ પ્રચંડટઆ પિંપિા તોડી એટલું
જ નહીં, એમણેપહેલાંચીન જવાનુંપસંદ કયુુંહતુ.ં
નેપાળના શાસકોમાં કપયૂરનથટ અને માઓવાદીઓ
આવ્યા ત્યાિથી ભાિત સાથેના સંબધ
ં ોમાં ફિક
પાડવા માંડ્યો. એનું વલણ ચીન તિફ ઢળતું િહ્યું.
ભાિત સિકાિે ૨૦૧૫માં નેપાળ-ભાિતની સિહદે
વેપાિની નાકાબંધી કિી એ પછી તો નેપાળમાં
ભાિત રવિોધ વધુબોલકો થયો. ચીનનુંચલણ અને
પ્રભાવ વધવા ઉપિાંત નેપાળમાંપાકકથતાની ગુપ્તચિ
એજન્સી આઇએસઆઇના અડ્ડાઓ અને ભાિત
રવિોધી પ્રવૃરિ બેિોકટોક
ચાલતી િહી છે. પાકકથતાન
પોતે પણ હવે ચીનનું
ઓરશયાળું છે.
આવા
દેસાઈ
સંજોગોમાંબીરજંગ પોતાનુંધાયુું
આ બંનેદેશમાંકિાવી શકેછે. રતબેટનેચીન જેિીતે
ઓરહયાં કિી ગયું અને રસરિમ દેશ ૧૯૭૫માં
જનમતને પગલે ભાિતમાં ભળીને ભાિતનું થવતંત્ર
િાજ્ય બન્યો એ પશ્ચાદભૂમાં નેપાળ અને ભૂટાન
બેઉ ભાિત તથા ચીન સાથે સુમળ
ે િાખવામાં જ
પોતાનુંશ્રેય જુએ છે.
રાજનાથનસંહ નવવાદનુંનનનમત્ત
ભાિતીય પ્રદેશમાં િથતા બાંધવાનો અને એનું
ઉદઘાટન કિવાનો અરધકાિ ભાિતના
સિાવાળાઓને છે. ચીન સાથેના સિહદી રવવાદને
પગલે અત્યાિ લગી ભાિતીય િાજ્ય અરુણાચલ
પ્રદેશમાં ભાિતના વડા પ્રધાન કે મંત્રીઓ કે પછી
દલાઈ લામા જાય ત્યાિે બીરજંગ રવિોધ નોંધાવતું
િહ્યું છે. હકીકતમાં ભાિતના પ્રદેશ અરુણાચલને
ચીન દરિણ રતબેટ ગણાવીનેરવવાદ સજસવા આતુિ
િહેછે. આવુંજ કંઈક લડાખ અનેઉિિાખંડ સિહદે
પણ ચીન કયાસ કિે છે. વચ્ચે બંને દેશના જવાનો
વચ્ચેઅથડામણ પણ સજાસઈ હતી.
હમણાં હમણાં ઉિિાખંડમાં સંિિણ મંત્રી
િાજનાથરસંહ રલપુલખ
ે ખાતેએક માગસના ઉદઘાટન
માટટ૮ મે૨૦૨૦ના િોજ ગયા અને૧૮ મે૨૦૨૦ના
િોજ નેપાળે સંબરંધત ત્રણ પ્રદેશને પોતીકા
ગણાવવાનુંઉંબારડયુંકયુ.ું
જોકે સમગ્ર પ્રકિણ અથડામણ સજદે એવા
સંજોગો નથી કાિણ ભાિત સામે નેપાળ ટકી ના
શકે, પણ ચીનના તાલે નતસન કિીને ચીન પોતાનું
વચસથવ વધાિવા આ મુદ્દાને આગળ કિી શકે.
ભાિતના કાયમ નેપાળ સાથેમધુિ સંબધ
ં િાખવાની
નીરત િહી છે અને કુદિતી આફતોમાં પણ ભાિતે
નેપાળનેમદદ પહોંચાડી છે. જોકેચીન નેપાળ અને
પાકકથતાનનેભાિત રવરુદ્ધ ભડકાવેઅનેઆ બંને
દેશ આવ કુહાડી પગ પિ એવું ના કિવા જેટલી
સમજદાિી જાળવેએ બધાના રહતમાંછે.

ચંડીગઢઃ પંજાબ - હરિયાણા હાઇ કોટટે પંજાબ
પોલીસને િેકોર્સસમાંથી અશ્વેત લોકો માટટ
ઉપયોગમાં લેવાયેલા રનગ્રો શબ્દને કાઢી નાંખવા
માટટ આદેશ આપ્યો છે. અદાલતે આદેશ સાથે
જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રકાિનો શબ્દ વાપિવો એ
ભાિત દેશ માટટ શિમજનક બાબત છે. અદાલતે

આદેશમાં એવું પણ કહ્યું હતું કે, પોલીસ દ્વાિા
દથતાવેજોમાં તેમના મૂળ દેશનું નામ જ લખવામાં
આવે. પંજાબ પોલીસના મહારનદદેશકને પણ
અદાલત દ્વાિા રનદદેશ કિવામાંઆવ્યો હતો કે, એ
પોલીસકમમીઓ સામેસખત કાયસવાહી કિેજેઓ આ
પ્રકાિના શબ્દો વાપિીનેરવવાદ સજદેછે.

ભારત-ચાઈના બોડડર (ફાઈલ ફોટો)

અતીતથી આજ

પંજાબ પોલીસનેદસ્તાવેજોમાંથી નનગ્રો શબ્દ કાઢવા આદેશ
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Rupanjana Dutta
Josie Hitchen, an NHS nurse
from North East England,
England
was on a career break, in
Bali, training to be a yoga
instructor. But when the
pandemic hit, she returned
to England. She responded
to the fast-tracking route
on the NHS Proffessi
essionals
(a company owned by DoH
and the leading provider of
managed ﬂexible worker
services to the NHS) website
and went back to her local
hospital in Middlesbrough
as a nurse.
Soon NHS Proffessi
essionals
emailed her about openings
for contact tracers for
for
NHS T
Test
est and Trace.
Trace. She
applied and started training
immediately. It involved
understanding
Covid-19,
familiarising with data
protection
and
other
procedures used in tracing.
J i now juggles
Josie
j
l b
between
nursing and her contact
tracing role. As her husband
is aw
way, alone with children,

Rohitt Sago
Sagoo

SYMPTO
OMS CHECKLIIS
IST
ST
Hiigh
temperature

A new, con
ntin
or
or
epi

Lo
oss or
ch
sen
orr t

Staayy home. Call 1119, Book a test at nhs.uk/corona
k//coronaavvirus
u
she likes the ﬂexibility of
shift work.
Explaining herr role,
Josie said, “Y
You
ou llogg on to
various systems an
nd are
assigned
g
cases. Theen you
y

run the record of th
he patient
to get their data an
nd p
prepar
p e
yourself. Next, yo
ou call
them, explain who you
y are,
where you’re callingg fr
from,
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3

1
Got symptoms?
Stay home. Book a test.

Tested positive?
e?
Isolate for
for at least 7 days.
y
No one in your household
should leavve home if any
one person has symptoms.

Alerted by NHS Test
and Trace?
Isolate ffor
or 14 days
y if you’ve
been in contact with
someone who has tested
positive.

NHS Te
Test & Trace
Your questions answ
Yo
wer
ered...
Q

Do I have to tell the
contact tracers who
I’ve been in contact with?
Yes,
Y
es, you’ll be asked who you
live and work with, and who
you’ve been in contact with
during leisure activities.

Q

Will it be anonymous,
or will people know
you’re the one who infected
them?
The NHS Test and T
Trace
race
service will only tell people
they’ve been in contact
with someone who’s tested
positive ffor
or the virus, but
won’t share your name and
details. All infformati
ormation is
held in strict conﬁdence.

Q

How will you make
sure
people
are
isolating while w
waiting
aiting for
their test results?
Most people have
v been
complying
with
social
distancing,
so
the
Government is conﬁdent
the public will play their
part in reducing the spread
of the virus. But if they ﬁnd
that people are not isolating,
they could issue ﬁnes.

Q

If I’ve had a positive
test and no-one has
called me within 24 hours,
who do I call?
The service aims to make
contact via email, text or
landline within 24 hours
of receiving the test result,
so stay at home for
for seven
dayys and make sure your
household isolates ffor
or 14.

Q

If I’m told to sself issola
olate,
can I get a tesstt?
Only order a test if you
develop symptoms, and if
not continue to isolate ffor
or
14 daays.
ys.

Q

Can I go out again if
I get a negative test
result?
No – you must complete
your two-week isolation.

Q

Will antibody test
results be part of the
system?
The WHO doesn’t have
v
evidence to suggest you’re
immune if you’ve had the
virus, so even if you’ve had
an antibody test you’d still
need to isolate for 14 days
y if

contacted.

Q

What about people
I might have come
into contact with on public
trransp
ansport?
Wear a mask on public
transport and maintain
a two-metre distance.
“Contact” is defined as
spending more than 15
minutes within two metres
of someone with Covid-19.

Q

How will contact
tracing work if I have
no phone or computer?
You
Y
ou do need an email
address and phone number
to get a test, but if you
don’t haave
ve one you can use
a trusted friend or family
member’s.

Q

Will I be asked to
isolate more than

once?
You
Y
ou might do if you’ve been
in recent close contact
with someone who’s tested
positive ffor
or the virus. The
best way
ay to avvoid being
asked to isolate is to ffo
ollow
social distancing rules.

what contact tracing will do,
how it can help preveent the
spread of the virus and
nd ask if
they’re
they
re be happy to proceed.
oceed ”
She then takes them
through a questio
onnaire
on a government website,
w
including asking ffor
or details
such as where theyy havve
been, who has been in the
house with them and
dw
where
they havve worked. People
can ﬁll in the questio
onnaire
themselves,
but
not
everyone has a smartt phone
p
or is comffortab
ortable do
oing it
unassisted. The avveraage call
lasts about 45 minutes.

Though Josie has come
across people who did
d not
want to alwayys cooperate,
perate,
most people are glad to take
tak
part.
Rohit Sagoo has been
a nurse in London ffor
or 22
years. He is the founder
founder of
British Sikh Nurses and has
a full-time job as a lecturer
in Children’s Nursing at
the City University. After
applying for
for the role
r
as a
contact tracer, Rohit had to
undergo 16 hours of training
and
complete
several
modules to qualify. He now
works in a 4-8-hour shift for
for

ole.
ohit is provided
pr
d with
of people tested
or coronaavirus.
o
virrus. H
He
ujaarat Samachar
machar,
actually q
quite a
th processs. The
em runs on
diﬀ
ﬀer
e
erent
plaatfforms
and
d
rreequires
following
o
up
w patieents to
with
ascertain
n if they
have
ha
come
in
con
contact
with
h
an
a
anyone,
since testing
esting positive.
ositive.
There is a fform
orm
m with
around ten questi
questions
ns that
I ﬁll in while speaking
king to
them. The question
questi ns can
vary depending on people’s
vary
peop
answers.”
Rohit, who also speaks
Hindi and Punjabi besides
b
English, added,
added “II h
haven’t
come
across
aanyone
requiring an explanation in a
language other than En
nglish.
But I am sure that iff I get
Asian patients my lan
nguage
skills could be useful.””
NHS Tes
Test and Tr
Trace is the
service in England. Please
se che
check
with your health authority
uthority
for
or deta
tails.
Please visit nhs.uk//cor
coroonavirus
to find out how to geet a test.
t.
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પૂતળાંનવહ, રંગભેદી માનવસકતા ઉખાડીએ

GujaratSamacharNewsweekly

દુનિયાભરિા લોકો કોરોિા મહામારી સામેિા
જંગમાંથી બહાર આવ્યા િથી ત્યાં રંગભેદ કે
િતલભેદિા રાક્ષસે ફરી માથું ઉંચક્યું છે.
અમેનરકિ અિેત િાગનરક જ્યોજજ ફ્લોઇડિું
પોલીસ અત્યાચારમાં મૃત્યુ િીપજ્યા બાદ
અમેનરકાિી સાથોસાથ યુકેમાં પણ વાતાવરણ
ડહોળાઈ ગયુંછે. બ્લેક લાઈવ્ઝ મેટર (BLM)િા
સમથજકો ગત ત્રણ સપ્તાહથી નવરોધ પ્રદશજિો સાથે
યુકેિી શેરીઓમાં ઉતરી રહ્યા છે અિે હવે તો
રંગભેદ અિેગુલામીપ્રથાિા સમથજક ઐનતહાનસક
વ્યનિત્વોિા પૂતળાંિેઉખાડી િાખવા ‘ટોપલ ધ
રેનસતટ’ અનભયાિ પણ શરૂ કરાયું છે, જેિા
નહટનલતટમાં૭૮થી ૮૨ લોકોિા િામ છે.
સાચું કહીએ તો આવા પ્રાચીિ ઐનતહાનસક
તમારકો અથવા પૂતળાંિે ઉખાડી ફેંકવાથી કંઇ
માિનસકતા બદલાઈ જવાિી િથી. વાતતનવકતા
જોઈએ તો BLMિા પૂતળાંનવરોધ અનભયાિિી
સામે જ ઈંગ્લલશ નડફેતસ લીગ (EDL), નિટિ
ફતટટ સનહત િાઝીવાદમાં માિતા અનત જમણેરી
પનરબળો પણ પૂતળાંબચાવવા મેદાિેઆવી ગયાં
છે. આમ, િેત અિે અિેત જાનતઓ કે વણજ
સામસામા આવી જતાંસમાિતા અિેરંગભેદિો
મૂળ મુદ્દો ભૂલાઈ ગયો છેઅિેવૈમિતય ઘટવાિા
બદલેવધી રહ્યુંછે.
અમેનરકા કેનિટિ અથવા નવિિો કોઈ પણ
દેશ હોય, વષોજથી તેમિી પ્રજામાં સમાિતા અિે
લોકતંત્રિા દાવા થતા આવ્યાંછેપરંતુ, આજેપણ
અિેત અિે વંશીય લઘુમતી લોકોએ પોતાિે
સવજશ્રેષ્ઠ ગણાવતી િેત પ્રજાિા હાથે નતતકાર કે

ઘૃણાિો સામિો કરવો પડતો હોય તેસામાતય છે.
અમેનરકા અિેનિટિિો ઈનતહાસ જ રંગભેદ
અિે ગુલામીપ્રથાિા પાયા પર લખાયેલો છે.
ભારતે પણ ૨૦૦ વષજિી નિનટશ સામ્રાજ્યિી
ગુલામીમાં ઘણું સહિ કયુું છે. વતજમાિ
અમેનરકાિી તથાપિા પણ નિનટશ ગુલામી ફગાવી
દેવાિા યુિ (૧૭૭૫-૧૭૮૩) સાથેજ થયેલી છે.
આમ છતાં, અમેનરકામાં અિેત લોકોિી ગણિા
સેકતડ ક્લાસ નસનટઝિ તરીકેજ થતી રહી છે.
વતજમાિ યુગમાં રંગભેદ અિે ગુલામપ્રથાિે
કોઈ તથાિ હોઈ શકે િનહ. જમજિીમાં આયજરિ
અિે સંતકૃનતિે સવજશ્રેષ્ઠ ગણાવિારા એડોલ્ફ
નહટલરિા હાથે યહુદી પ્રજાિા નિકંદિિો
ઈનતહાસ હજુ પુરાણો થયો િથી. નવિિા અિેક
ધમજ અિે તેમિા અિુયાયીઓ પોતાિે શ્રેષ્ઠ
ગણાવતા રહે છે. આ માિનસકતા લોકોિા
નદલોનદમાગમાં ઘર કરી ગઈ હોય ત્યારે સભ્ય
અિે સંવેદિશીલ સમાજે સમાિતા અિે તયાય
આધાનરત વ્યવતથા લાગુ કરવા તરફ જ આગળ
વધવાિી આવશ્યકતા છે. આપણેફ્રેતચ િાગ્તતિા
સૂત્ર ‘નલબટટી, ઈક્વાનલટી, ફ્રેટરનિટી’ એટલે કે
તવતંત્રતા, સમાિતા અિે બંધુત્વિે યાદ કરવું
જોઈએ. તેિા થકી જ સામાનજક િાંનત લાવી
શકાશે. કોઈ પણ ધમજકેવણજિા માિવીિેઆપસી
સૌહાદજનવિા ચાલવાિુંિથી, આપણેસાથેરહીિે,
એકબીજાિેસાથેરાખીિેઆગળ વધવાિુંછે. આ
સંજોગોમાં ભારતીય સંતકૃનતિો મૂળ સંદેશ
‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્’ જ નવિ પ્રજાિેએક બિાવી
શકેતેમ છે.

કોરોિા મહામારીએ નવિમાં માિવજીવિિા
અગ્તતત્વિેજાણેદાવ પર લગાવી દીધુંહોય તેમ
સંિનમતો અિેમૃતકોિી સંખ્યા વધી રહી છે. જાયે
તો જાયેકહાંિી આ પનરગ્તથનતમાંવૈનિક અથજતત્ર
ંો
પણ ગંભીર અસરોમાં અટવાઈ પડ્યાં છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય નથતક ટેતક ઓગગેિાઇઝેશિ ફોર
ઇકોિોનમક કો-ઓપરેશિ એતડ ડેવલપમેતટ
(OECD)િા મતેઆ વખતિુંતેિુંઆઉટલુક સૌથી
અચોક્કસ અિે ડ્રામેનટક છે. સંતથાએ ચેતવણી
આપી છે કે મહામારીિા પગલે નવિમાં ૧૦૦
વષજિી સૌથી ગંભીર મંદી જોવા મળશે. બીજા
નવિયુિ પછી મોટો ઘટાડો દેખાશેએટલુંજ િનહ,
૨૦૨૦માંવૈનિક અથજતત્ર
ં માં૬ ટકા ઘટશે. સુધારો
થશેપરંત,ુ તેધીમો અિેઅચોક્કસ રહેશ.ે વલ્ડટબેંકે
૫.૨ ટકાિા ઘટાડાિી ચેતવણી સાથે ઉભરતા
અથજતત્ર
ં ોમાંચાલુવષગે૨.૫ ટકા ઘટાડાિો અંદાજ
મૂક્યો છે. કોરોિા કટોકટીમાં નવિિા કરોડોએ
િોકરી ગુમાવી છે તેમજ ગરીબો અિે યુવાિોિે
સૌથી વધુ અસર થઇ છે. પનરણામે કટોકટીથી
આનથજક અિેસામાનજક અસમાિતા વધવા ભય છે.
એક અંદાજ મુજબ ૩૭ નવકનસત દેશોમાંસરેરાશ
બેકારીિો દર બમણો થઇિે ૧૦ ટકા થશે અિે
૨૦૨૧માંખૂબ જ ઓછો સુધારો જોવા મળશે.
વધુમહત્ત્વિી અિેગંભીર નચંતા તો કોરોિા
વાઇરસિા સંિમણિા બીજા તબક્કાિી છે. ચાલુ
વષજિા અંતેકોરોિા ફરી ઉથલો મારશેતો વૈનિક
અથજતત્ર
ં માં૭.૬ ટકા સુધીિો ઘટાડો જોવા મળશે
તેમ OECD કહે છે. રોગચાળાિા ઉદ્ભવતથાિ
ચીિે તો કોરોિાિા િવા ૪૯ કેસ સાથે બીજા
હુમલાિુંજોખમ જાહેર કરી બીનજંગ આસપાસિી
૧૦ વસાહતોમાંમાકકેટ્સ અિેશાળાઓ બંધ કરી
િવેસરથી લોકડાઉિ લાદયુંછે. નવિિા જેદેશોમાં
લોકડાઉિ હળવાં કરાયાં છે ત્યાં પણ આવી
પનરગ્તથનત સજાજવાિું સંપણ
ૂ જ જોખમ છે. જોકે,
કોરોિાિો બીજો તબક્કો આવે કે િ આવે, તેિી
ગંભીર અસર લાંબા ગાળા સુધી રહેશ.ે
નવિિા કોઈ પણ મુખ્ય અથજતત્ર
ં કરતાંયુકિે ા
જીડીપીએ સૌથી ભારેઆંચકો સહિ ખમવો પડશે
તેવી ચેતવણી OECDિા અહેવાલમાંછે. નવિમાં
સાતમા િમિા અથજતત્ર
ં ફ્રાતસિે ૧૧.૪ ટકા અિે
આઠમા િમિા ઈટાલીિા ૧૧.૩ ટકાિી
સરખામણીએ યુકિ
ે ો જીડીપી ૧૧.૫ ટકા િીચો

ઉતરી જશે. જો કોરોિા સંિમણિો બીજો તબક્કો
આવેતો આંચકો ૧૪ ટકા વધુખરાબ બિી રહેશ.ે
બીજી તરફ, યુએસ (પ્રથમ િમ), જાપાિ (૩),
જમજિી (૪), કેિડે ા (૧૦)િા અથજતત્ર
ં ોિે એકી
સંખ્યામાં જીડીપી ધોવાણ સાથે પ્રમાણમાં ઓછી
ગંભીર અસર થશે. યુકિ
ે ે ગંભીર અસર થવાિું
મુખ્ય કારણ એ છેકે અથજતત્ર
ં મોટા ભાગે સેવા
આધાનરત છે. ફાઈિાગ્તસયલ સનવજસીસ, રીટેઈલ,
હોગ્તપટાનલટી, નરયલ એતટેટ, ટુનરઝમ સનહતિું
સનવજસ સેક્ટર યુકિ
ે ા જીડીપીિો આશરે ૭૫ ટકા
નહતસો ધરાવે છે અિે આ જ સનવજસ સેક્ટરિે
લોકડાઉિ નિયમોિી ગંભીર અસરો પહોંચી છે.
નવિમાંપાંચમા િમિા અથજતત્ર
ં ભારતિી વાત
કરીએ તો કોરોિા - લોકડાઉિથી આનથજક પ્રવૃનિ
બંધ થઇ જતાં ચાલુિાણાકીય વષજમાં ભારતીય
અથજતત્ર
ં માં૩.૨ ટકા ઘટાડો થવાિી ચેતવણી વલ્ડટ
બેંકેલલોબલ ઇકોિોનમક પ્રોતપેક્ટ નરપોટટમાંઆપી
છે. જોકે, ૨૦૨૧માં ભારતીય અથજતત્ર
ં જોરદાર
બાઉતસ બેક સાથે ફરીથી બેઠું થઇ જશે તેવો
સનધયારો પણ આપ્યો છે. અગાઉ, મૂડીઝ ઇતવેતટર
સનવજસ, ફફચ રેનટંગ અિે એસએતડપી લલોબલ
રેનટંગ એજતસીએ પણ ભારતીય અથજતત્ર
ં િા
નવકાસમાંચારથી પાંચ ટકા ઘટાડાિો અંદાજ મૂક્યો
હતો. નિનસલે પણ ચાલુ વષજિી મંદી ભારતિા
ઇનતહાસિી ચોથી સૌથી મોટી તેમજ ૧૯૯૧િા
ઉદારીકરણ પછીિી સૌથી મોટી મંદી હોવા
ચેતવણી આપી છે. શ્રનમકોિુંતથળાંતર, ઉત્પાદિવેપાર પ્રવૃનિ ઠપ્પ થવી, બેરોજગારી સનહતિી
સમતયાઓિા કારણે ભારત સરકાર દ્વારા જાહેર
કરાયેલા ૨૧ લાખ કરોડ રૂનપયાિા િાણાકીય
પ્રોત્સાહિો આનથજક વૃનિિે ગનત આપવા માટે
પયાજપ્ત િ હોવાિુંપણ આ સંતથાઓિુંમાિવુંછે.
જોકે, ભારત માટેસારા સમાચાર એ પણ છેકે
દેશિી નવદેશી હુંનડયામણ અિામતો પ્રથમ વખત
૫૦૧ નબનલયિ ડોલરિા આંકડાિેવટાવી ગઈ છે.
૧૯૯૧િા ઉદારીકરણિા સમયે ભારતે મોટી
િાણાકીય કટોકટીિો સામિો કરવા પોતાિી સુવણજ
અિામતો ગીરેમૂકવાિી ફરજ પડી હતી કારણ કે
તેસમયેભારતિી ફોરેિ એક્સચેતજ રીઝવ્સજમાત્ર
૫.૮ નબનલયિ ડોલર હતી. આમ ભારત આનથજક
મોરચેકોઈ પણ પડકારિો સામિો કરવા તેિા પર
આધાર રાખી શકેછે.
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Let noble thoughts come to us from every side
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કોરોના કટોકટી ઉજળા ભાવિનો સંકેત?

હાલમાં વિશ્વમાં કોરોના િાઇરસ મહામારીને
કારણે જ્યાંને ત્યાં નકારાત્મક બાબતો જ જોિા
અને જાણિા મળી રહી છે. આ બાબતથી મને
૧૯૭૨ની આસપાસનો સમય યાદ આિે છે. તે
સમયે એવિયન્સ અને ખાસ કરીને ઇતટ આવિકન
એવિયન્સ સફળતાપૂિવક પોતાની દુકાનો ચલાિી
રહ્યા હતા. એક સમુદાય તરીકે આપણે વિટન
અને વિવટિ જીિનમાં સકારાત્મક િેપાર-ધંધાનું
યોગદાન આપ્યું છે. હાલના સમયે મને લાગે છે કે
આપણી સામે ફરી એક તક આિીને ઉભી રહી છે.
તથાવનક તતરે ખરીદીની સુવિધા પૂરી પાડનાર
નાના િેપાર સાહવસકો માટે આ મહામારીમાં
સોનેરી તક સમાયેલી છે મારું માનિું છે.
- સુરેન્દ્ર પટેલ ઈલ્ફડડ

પ્રીવત પટેલનો માનિીય અવભગમ

તાજેતરના અંકમાં જાણ્યું કે યુકમ
ે ાં અટિાયેલા
વિદેિીઓ માટે મહત્િનો વનણવય લેિામાં આવ્યો છે.
હોમ સેક્રેટરી પ્રીવત પટેલે દ્વારા વિટનમાં
વિદેિીઓની વિઝાની મુદત ૩૧ જુલાઇ સુધી
લંબાિિામાં આિી તે સમાચાર જાણીને રાહતની
લાગણીનો અનુભિ થયો છે. કોરોના મહામારીને
કારણે તિદેિ પરત થઇ ન િક્યા હોય અને
ફરજીયાત યુકેમાં રોકાણ કરિું પડ્યું તેિા વિદેિી
લોકોના વિઝાની મુદત અંગે હોમ ઓફફસ દ્વારા
રાહત આપતો વનણવય લેિામાં આવ્યો છે તે જાણીને
આનંદ થયો છે. હોમ સેક્રેટરી પ્રીવત પટેલ દ્વારા
માનિીય અવભગમ દાખિીને આ વનણવય લઇને
યુકેમાં અટિાયેલા વિદેિી નાગવરકોને રાહત
આપિાનો વનણવય આિકારદાયક છે.
- રામકકશોર શમાાલંડન

વપતાની કોઇ તુલના નથી - હેપ્પી ફાધસાડે

ફાધસવ ડેને અનુલક્ષીને કેટલીક િાતો કરિી
છે. એ પવરિારની કરોડરજ્જુસમાન છે. એ સંભાળ
રાખનાર તથા પ્રેમાળ છે. એ ગુરુ, પંવડત, લેખક,
કથાકાર નથી છતાં એનું મહત્િ ઓછું નથી.
પોતાના વનતિાથવ બવલદાન બદલ આ અનામી
નાયકને કોઇ િળતરની આિા નથી. એના
હૃદયમાં સદાય પવરિાર માટે લાગણીઓ ભરેલી છે
છતાં તે દેખાતી નથી પણ અનુભિિી પડે છે. જો
કોઇ એના પવરિાર તરફ આંગળી ચીંધે કે ફકચડ
ઉછાળે તો એ પવરિારની રક્ષા માટે જીિાલ્ટરના
ખડકની જેમ અડગ બનીને ઉભો રહે છે અને
મહાભારતના અજૂવનની જેમ િળતો ઘા કરે છે, તે
વપતા છે. સહુને ફાધસવ ડેની િુભકામનાઓ...
- સુરેશ અનેભાિના પટેલ મારખમ

અહેિાલ ગમ્યો, સતકકતા જરૂરી

વિરેન્દ્ર િમાવનો અહેિાલ િાંચ્યો. ખૂબ જ
માવહતીસભર અને આંખ ઉઘાડનાર લેખ રહ્યો.
સમાજમાં હાલના સમયે જ્યાં કેટલાક લોકો
િયોવૃદ્ધ અને જરૂવરયાતમંદોને મદદરૂપ બની
સમાજસેિા ઉમદા બનાિી રહ્યાં છે ત્યાં બીજી તરફ
કેટલાક અસામાજીક લોકો તેમને યેનકેન પ્રકારે
લૂંટી રહ્યાં છે. સરકારી તંિ આિી પ્રવૃવિઓને
ડામિા પગલાં લઇ રહી છે. મારું માનિું છે કે
બચાિનો એકમાિ ઉપાય િધારે સતકકતા અને

વનષ્ફળતા એ િાત વસદ્ધ કરે છે કે
સફળતાનો પ્રયાસ મનથી કરાયો નથી.
- મહાત્મા ગાંધી

ફોન કરનારી ઓળખ કરિાનું છે. જરૂર ના હોય
તેમને િધારે પડતી માવહતી ના આપિી જોઇએ.
ઇન્ટરનેટ કાફે, જાહેર તથળે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ
તથા ઓનલાઇન બેન્ક વ્યિહાર ટાળિો જોઇએ.
મોબાઇલ કે કોમ્યુટરમાંથી કામ પત્યા પછી સંપૂણવ
લોગઆઉટ થઇ જાઓ તેનું ધ્યાન રાખિું જોઇએ.
- વહતેશ વહન્ગુલંડન

આ સમય છેજિાબદારી વનભાિિાનો

ભારતીય તથળાંતર કામદારો હાલના સમયે
અવનયંવિત મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યાં છે.
લાખો તથળાંતર કામદારોએ પોતાની આિક
ગુમાિી છે. ખોરાક અને પાણીના અભાિે તેમનું
ભવિષ્ય સંકટમાં આિી પડ્યું છે. તેમના સંતાનો
ભૂખમરાનો સામનો કરીને અસ્તતત્િ ટકાિી
રાખિા સંઘષવ કરી રહ્યાં છે. તેઓ કુપોષણનો
વિકાર બની રહ્યાં છે અને હોસ્તપટલિાળા તેમને
સારિાર આપિાનો પણ ઇનકાર કરે છે. તેમના
ઘરોમાં સેવનટેિનનો અભાિ જોિા મળી રહ્યો છે.
બીજી તરફ સેંકડો કંપનીઓ તથા ધનપવતઓ
છે કે જેમણે ભ્રષ્ટાચારનો સહારો લઇને યેનકેન
પ્રકારે કરોડો રૂવપયા બનાવ્યા છે. જોકે તથળાંતર
કામદારો અને તેમના સંતાનો જ્યાં સુધી ભોજન
અને પાણી િગર ટળિળિે ત્યાં સુધી આ કરોડો
રૂવપયા વ્યથવ છે. સમય છે ભારતને એક થિાનો
જેથી દાનની સરિાણી િહેતી રહે તથા
જરૂવરયાતમંદો સુધી રાહત પહોંચી િકે. ચાલો
આપણે પણ આપણી જિાબદારી વનભાિીએ. ચાલો
આપણે તેમની સાથે અસ્તતત્િમાં ન હોઈએ પણ
તેમના માટે એકતાની ભાિનામાં જીિીએ.
- રમેશ નેહરુ લંડન

ક્વોરેન્ટાઇનમાંગુણિત્તાનો સમય

કોરોના િાઇરસ મહામારીને કારણે આપણે
સહુ હાલ ઘરોમાં બંધ રહીને તથા સામાજીક અંતર
રાખીને પોતાની જિાબદારીઓનું િહન કરી રહ્યાં
છીએ. ક્વોરેન્ટાઇનમાં ગુણિિાયુક્ત સમય એ
સારી તક છે કે જેથી આપણે આપણા તિજનો સાથે
િધારે શ્રેષ્ઠ સમય ઘરે રહીને વિતાિી િકીએ.
આપણે અત્યાર સુધી મોટા ભાગે કામમાં,
િાળામાં, સામાજીક સમારોહ કે આપણા
ઇલેક્ટ્રોવનક્સ સાધનો સાથે જ વ્યતત રહ્યાં છીએ.
આપણે ઘરમાં પવરિાર સાથે એકબીજા સાથે
અથવપૂણવ સમય વિતાવ્યો જ નથી. હિે જ્યારે
ફરજીયાતપણે ઘરમાં રહેિાનો સમય આવ્યો છે તો
પવરિારજનો સાથે િધારે સમય વિતાિીએ, તેમની
સાથે િાતો કરીએ. જેમ આપણે ઓફફસમાં
ગંભીરતાપૂિવક સમય પસાર કરીએ છીએ તેમ ઘરે
રહીને પણ તિજનો સાથે એટલી જ ગંભીરતાથી
સમય પસાર કરિો જોઇએ.
- જુબેલ વડક્રૂઝ મુંબઇ

ટપાલમાંથી તારિેલું...

• લંડનથી અંકકત પટેલ લખે છે કે નાગવરકોએ
હિે કોરોના મહામારી િચ્ચે પોતાની જાતને
સંભાળીને જ જીિિું પડિે.
• િેમ્બલીથી આકૃવત શાહ લખે છે કે
ઊંડાણપૂિવકના સમાચાર ખરેખર ઉપયોગી
વનિડે છે.
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ગુજરાતમાંસરકારી પ્રધાનોનાંપગારમાં
૩૦ ટકા કાપઃ પેટ્રોિ િીટરેરૂ. િેમોંઘુ

ગાંધીનગરઃ રાજ્ય સરકારે
પેટ્રોિ- િીઝિના ભાવમાં િીટરે
રૂ. બેનો વિારો કયોતછે. ૧૫મી
િૂનેનાયબ મુખ્ય પ્રિાન નીલતન
પટેિે જાહેરાત કરી કે આ
ભાવવિારો સોમવારેમિરાતથી
અમિી બનશે. તેમણે કહ્યું કે,
અથતતંિને નુકસાન સામે પગિાં
સૂચવવા રચાયેિી અલઢયા
કલમટીએ કરેિી ભિામણ મુિબ
પેટ્રોિ-િીઝિના વેટમાં૩ ટકાનો
વિારાનો લનણતય મુખ્ય પ્રિાન
રૂપાણીની અધ્યિતામાં મળેિી
બેઠકમાં િેવાયો છે. આ
વિારાથી સરકારને વાલષતક રૂ.
૧૫૦૦થી ૧૮૦૦ કરોિની
વિારાની આવક થશે.

ભાવવધારો શા માટે?
કોરોના અને િોકિાઉનથી
સરકારી આવકમાંરૂ. ૨૬ હજાર
કરોિની ઘટનો અંદાિ છે.
વિતા ખચતને પહોંચી વળવા
ભાવવિારો કરાયો છે.
પગાર કાપ એક વષમસુધી
નીલતન પટેિે કહ્યું કે, ઘટતી
આવકો સામે ખચતને પહોંચી
વળવા માટે અગાઉ િ મુખ્ય
પ્રિાન સલહત તમામ પ્રિાનોનાં
અનેિારાસભ્યોનાંપગારમાં૩૧
માચત ૨૦૨૧ સુિી ૩૦ ટકાનો
ઘટાિો કરવાનો લનણતય િેવાયો
હતો. આ ઉપરાંત સરકારી
કમતચારીઓને દર છ મલહને
મોંઘવારી ભથ્થામાં વિારો

સંલિપ્ત સમાચાર

• પાલિકા - પંચાયતની ચૂંટણી નહીંઃ રાજ્યની
૬ મહાનગર પાલિકા, નગરપાલિકા, લિલ્િા
પંચાયતની વતતમાન માળખાંની મુદત લિસેમ્બર
માસમાં પૂણત થાય છે. લિસેમ્બરમાં નવા માળખાંને
સત્તા સોંપવા ચૂંટણીપંચે ઓક્ટોમ્બરમાં જાહેરનામું
પ્રલસદ્વ કરી આચારસંલહતા િાગુકરવી પિે, પરંતુ
વતતમાન પલરસ્થથલત િોતા આ શક્ય િાગતુંનથી.
વતતમાન પલરસ્થથલતને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટણીની
જાહેરાત થવાના બદિે વહીવટદારની લનમણૂક
કરવા માટેસરકાર લવચારણામાંછે.
• IIM-A દેશની લિઝનેસ સ્કૂિોમાં પ્રથમઃ
નેશનિ ઇસ્ડિયન રેસ્ડકંગ ફ્રેમવકક દ્વારા જાહેર
થયેિા રેસ્ડકંગમાં સમગ્ર દેશની લબઝનેસ થકૂિમાં
આઇઆઇએમ - અમદાવાદનો પ્રથમ ક્રમ આવ્યો
છે. આઇઆઇએમ બેંગિોર બીજા ક્રમે,
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અપાય છે તે જાડયુ. ૨૦૨૦થી
િુિાઇ ૨૦૨૧ સુિી ફ્રીઝનો કેડદ્ર
સરકારના પગિેલનણતય િેવાયો
છે. તેથી રૂ. ૩૪૦૦ કરોિની
બચત થશે.
ઇંિણના ભાવવિારા અંગે
નીલતન પટેિે કહ્યું કે,
ભાવવિારા બાદ પણ ગુિરાતમાં
પેટ્રોિનો દેશના અડય તમામ
રાજ્યો કરતા ઓછો ભાવ છે
જ્યારે િીઝિમાં ૧૫ રાજ્યો
કરતાં ઓછો ભાવ છે. રાજ્ય
સરકારે અગાઉ ૧૦ ઓક્ટોબર
૨૦૧૭ના રોિ પેટ્રોિ-િીઝિના
વેટમાં ૪ ટકાનો અને ૪
ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ ના રોિ ૩
ટકાનો ઘટાિો કયોતહતો.

અમદાવાદઃ સોમવારેરાજ્યના
મોટાભાગના
લવથતારોમાં
લવલિવત રીતે ચોમાસું બેસી
ગયું હતું. સોમવારે દલિણ
ગુિરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય
ગુિરાત, કચ્છ તથા ઉત્તર
ગુિરાતના
કેટિાક
લિલ્િાઓમાં ચોમાસાનો પ્રવેશ
થયો હતો. રાજ્યમાં વરસાદ
દરલમયાન થયેિા લવલવિ
અકથમાતોમાં ૭ િોકોનાં મોત
થયાં હતાં. ભરૂચ લિલ્િામાં
સોમવારે સવારે ૬ વાગ્યા
સુિીમાં
નેિંગ-વાલિયા
તાિુકામાં ૧.૬૯ ઇંચ અને અંકિેશ્વર તાિુકામાં
૧.૧૮ ઇંચ વરસાદ નોંિાયો હતો. અમરેિી અને
ગીર-સોમનાથ લિલ્િામાં માિ દોઢ કિાકમાં
વીિળી અને વરસાદમાં ૬ િોકોએ જીવ ગુમાવ્યાં
હતાં. બે િણા વીિળીથી દાઝ્યા હતા અને એક
યુવાન ગુમ થયો હતો. મલહસાગર લિલ્િામાં પણ
સોમવારે તથા મંગળવારે ગાિવીિ સાથે વરસાદ
થયો હતો. સોમવારે ઉનામાં વીિળી પિતાં બે
માછીમારોનાંમોત થયાંહતાં.
અમરેિી લિલ્િામાંવીિળી પિવાથી ૨ મલહિા
અને ૧ કકશોરનું મોત થયું હતું. ૧ મલહિા પૂરમાં
તણાઈ ગઈ હતી. તેદરમ્યાન બેતાિુકામાંવીિળી
પિવાની ઘટના પણ બની હતી. િેમાં૧૮ પશુઓનાં
મોત નીપજ્યાં હતા. િેમાં વીરપુર તાિુકાના
રલળયાત ગામે રહેતા ખેિૂત અલમતભાઇ પટેિના
તબેિા પર વીિળી પિતાં તબેિામાં બાંિેિા
પશુઓ પૈકી ૧૧ ગાય, ૧ભેંસ, ૪ વાછરિાંના મોત
થયાં હતાં. ઉલ્િેખનીય છે કે બગસરા તાિુકાના
હામાપુર ગામમાંનવમી િૂનેભારેવરસાદનેકારણે
ખેતરેથી પરત આવી રહેિાંએક િ કુટુંબનાંસાત
પૈકી િેઠાણી રેખાબહેન શરદભાઈ થવાણી (૪૫),
દેરાણી મલનષાબહેન હસમુખભાઈ થવાણી (૩૨),
એમની પુિી ખુશી (૮) અનેપુિ યશ (૫) તણાઈ
િતાંચારેય મૃત્યુપામ્યાંહતાં.

ગાજવીજ સાથે
મેઘસવારીનુંઆગમન

આઇઆઇએમ કોિકત્તા બીજા ક્રમે છે. ૨૦૧૯માં
આઇઆઇએમ અમદાવાદ બીજા ક્રમેહતુંજ્યારેકે
બેંગિોર પ્રથમ ક્રમેરહ્યુંહતું.
• જગન્નાથનુંમામેરુંપહેિીવાર સરસપુર કરશેઃ
સોમવારે૧૫મી િૂનથી અમદાવાદ િગડનાથ મંલદર
ખુલ્િુંમુકાયુંછે. રથયાિા પહેિાંિળયાિા સંપડન
થઈ ગઈ છે. આ સાથે િ ભગવાનના મામેરાની
તૈયારી શરૂ થઈ છે. દર વખતે ભગવાનના
મામેરાની લવલિ માટે િકી ડ્રો થતો હોય છે, પરંતુ
આ વખતે ૧૪૩ વષતમાં પહેિી વાર ૧૭ િૂને
ભગવાનનુંમામેરુંઆખુંસરસપુર ગામ ભરશે. તેવું
નક્કી કરાયુંહતુ.ં ભગવાનનુંમામેરુંઅલગયારસના
લદવસે સાંિે ૪ વાગ્યે ભરાશે. તેમાં િેમાં વથિો
દાગીના સુભદ્રાજીની સાિી પાવતતી શણગાર વગેરે
વથતુઓ હશે. મામેરામાં પ્રસાદ લવતરણ અથવા ખેડૂતો ખરીફ પાકની વાવણીમાંજોતરાયા
કોઈ ભક્તનેમામેરુંિોવા નહીં મળે. માિ ટીવીના
રાજ્યમાં સાવતલિક વરસાદની સાથે ખેિૂતો
માધ્યમથી િ ભક્તો મામેરુંિોઈ શકશે.
ખરીફ પાકની વાવણીમાંિોતરાઈ ગયા છે. ખરીફ
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વાવેતરની લસઝન ૧૫ િૂનથી ૧૫ િુિાઇ સુિીની
હોય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં મગફળી સલહતના ખરીફ
પાકની વાવણી શરૂ થઈ છે. અમદાવાદ લિલ્િામાં
૪ િાખ હેક્ટરમાં ખરીફ વાવેતર થતું હોય છે.
હાિમાં ખેિૂતોએ િાગર અને કપાસનાં રોપા
રોપવાનું શરૂ કયુું છે. એરંિાનું વાવેતર ૧૫
ઓગથટ સુિી થતું હોય છે. ખેતીવાિી લવભાગના
અલિકારીઓના િણાવ્યા મુિબ આ વષષે ખરીફ
વાવેતર સારુંથવાની સંભાવના છે.

નમમદા ડેમની સપાટી ૧૨૭.૭૦ મીટરે

ચોમાસાની લસઝનની શરૂઆતેિ ઉપરવાસમાં
વરસાદ અનેસરદાર સરોવર િેમના પાવર હાઉસ
ચાિુ કરાતાં િેમની િળ સપાટીમાં પણ સતત
વિારો નોંિાઈ રહ્યો છે. િેમમાં હાિ ૯,૬૭૧
ક્યુસક
ે પાણીની અવાક થઇ રહી છે. ૧૫મી િૂનના
અહેવાિ પ્રમાણેહાિ િેમની સપાટી ૧૨૭.૩૦ મીટર
પર પહોંચી છે અને હાિ િેમમાં ૨૫૯૩ લમલિયન
ક્યુલબક મીટર િાઈવ થટોરેિ પાણીનો િથ્થો
સંગ્રલહત થયો છે. હાિમાંિેમ ૭૦ ટકા ભરેિો છે.
ગુિરાત માટે મેન કેનાિમાં ૭૧૭૭ ક્યુસેક
પાણી છોિવામાં આવી રહ્યું છે. નમતદા િેમની
મહત્તમ સપાટી ૧૩૮.૬૮ મીટરની છે. ચોમાસાની
શરૂઆતમાં િ િેમ સંપૂણત ભરાઈ િવાની વકી છે.
આ િોતાં લરવરબેિ પાવરહાઉસ ચાિુ કરાય તો
વીિ ઉત્પાદન સાથે સપાટી પણ મેડટેઈન રાખી
શકાય બાકી વિુ ફ્િિ આવશે તો ગેટ ખોિીને
પાણી નદીમાંછોિી દેવાની ફરિ પિશે.
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ગાંધીનગર:
એડશયાડિક
લાયનના રહેઠાણ ગીરમાં
ડસંહોની વપતી વધવાનો
ડસલડસલો જળવાઈ રહ્યો છે.
ગુજરાત વન ડવભાગે તાજેતરમાં
ડસંહોની વપતીનાં આંકડા જાહેર
કયાું હતાં એ પ્રમાણે અત્યારે
ગીરમાં અંદાજે ૬૭૪ ડસંહ છે.
૨૦૧૫માં છેલ્લી ગણતરી થઈ
ત્યારે ૫૨૩ વનરાજ નોંધાયા
હતા. એિલે કે પાંચ વષોમાં
૨૮.૮૭ િકા જેવો માતબર
વધારો નોંધાયો છે.
સામાન્ય રીતે ગીરમાં દર
પાંચ વષષે ડસંહોની ગણતરી થાય
છે, પરંતુ આ વખતે કોરોનાને
કારણે પરંપરાગત ગણતરી
પ્રડિયા મુશ્કેલ હતી. તેથી વન
ડવભાગે પૂનમ અવલોકન
નામની પદ્ધડત અપનાવી હતી.
એ પછી ડસંહોની સંખ્યાનો
અંદાજ ગુજરાતના ડચફ વાઈલ્ડ
લાઈફ વોડટને રજૂ કયોો હતો.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ
આ તકે સ્વવિ કરીને ગુજરાતને
અડભનંદન આપ્યા હતા. તેમણે
ખાસ લખ્યું હતું કે, ડસંહોની
સંખ્યામાં વધારો પથાડનક
લોકોનાં સહયોગને કારણે થયો
છે. કેમ કે ગીરમાં રહેતા
માલધારી અને ગામવાસીઓ
ડસંહ સાથે મળીને રહે છે. તેના
પડરણામે જ ડસંહોની વપતી
સતત વધતી રહે છે. એડશયામાં
માત્ર ગીરમાં જોવા મળતાં
ડસંહોની સંખ્યામાં વધારા સાથે
તેની જાળવણી કરવાની ગુજરાત
સરકારની જવાબદારી પણ વધી
ગઈ છે.

૨૯ િકાનો વધારો એ
નોંધપાત્ર છે કેમ કે આ પહેલાં
૨૦૧૫માં ૨૭ િકા વધારો
નોંધાયો હતો. ગણતરી પ્રડિયા
દરડમયાન વન ડવભાગે ડસંહોની
સંખ્યા, તેની હર-ફરનો ડવપતાર,
રેડડયો કોલર પહેરાવ્યા હોય
તેના નંબર, તસવીરો વગેરે
ડવગતો એકઠી કરી હતી. આ
ડસંહોમાં પુખ્ત વયના ૧૬૧ નર
અને ૨૬૦ માદા ડસંહો નોંધાયા
છે. જ્યારે ૪૫ નર અને ૪૯
માદા પાઠડા (યુવાનીમાં પ્રવેશી
રહેલા વનરાજો) નોંધાયા છે. એ
ડસવાય ૧૩૭ બચ્ચાં છે અને
મસંહોની વસ્તી અને
મવસ્તારિાંવધારો
વષષ
વસ્તી
૧૯૯૦
૨૮૪
૧૯૯૫
૩૦૪
૨૦૦૦
૩૨૭
૨૦૦૫
૩૫૯
૨૦૧૦
૪૧૧
૨૦૧૫
૫૨૩
૨૦૨૦
૬૭૪
૨૨ વણઓળખાયેલા ડસંહો છે.
ગણતરી માિે વન ડવભાગે
કુલ નવ ડજલ્લાના તમામ ૧૩
ડડડવઝનનું જંગલ પગ તળે કયુું
હતું. ૫મી અને ૬ઠ્ઠી જૂનના
૨૪ કલાક દરડમયાન અવલોકન
કામગીરી કરાઈ હતી અને
૧૪૦૦ જેિલા કમોચારીઓ કામે
લાનયા હતા.
પાંચ વષો પહેલા ડસંહો
અંદાજે ૨૨ હજાર ચોરસ
કકલોમીિરમાં ડવચરતા હતા જે
હવે વધીને ૩૦ હજાર ચોરસ

કકલોમીિરના ડવપતારમાં ફેલાઈ
ચૂક્યા છે. આ પરથી કહી શકાય
કે ડસંહ ડવપતાર પણ ૩૬ િકા
વધ્યો છે. ડસંહનું સત્તાવાર જંગલ
તો ૧૫૦૦ ચોરસ કકલોમીિર
કરતાં ઓછું છે, પરંતુ
વનરાજોએ પોતાનો ડવપતાર
પોતાની મેળે મેળવી લીધો છે.
ગણતરીિાંગરબડની શંકા
તાજેતરમાં જ ધારી ગીર
પૂવોમાં ૩૦ જેિલા ડસંહો ભેદી
રોગ અથવા બેબસીયાના કારણે
મૃત્યુ પામ્યા તથા ડવરોધ પક્ષના
નેતા પરેશ ધાનાણીએ ૭૦
જેિલા ડસંહો મોતને ભેિયાનો
આક્ષેપ કયોો હતો. દલખાણીયા
રેન્જમાં ૨૦૧૮માં કેનાઈન
વાઈરસના કારણે ૩૦થી વધુ
ડસંહો મોતને ભેિયા હતા અને
બાકીના ડસંહોને રેપકયુ કરવામાં
આવ્યા હતા. જેને જંગલમાં
મુક્ત કરાયા નથી.
દલખાણીયા
રેન્જમાં
૧૦૦થી વધારે ડસંહો હતા.
હાલમાં અહીં માત્ર ૨૦થી ૨૫
ડસંહો જ છે. આમ એક જ
રેન્જમાં આિલી માત્રામાં ડસંહો
ઘિયા છે અને અન્ય રેન્જમાં પણ
ઘિાડો નોંધાયો નથી. જેથી
વન્યપ્રાણી પ્રેમીઓને વન
ડવભાગે જાહેર કરેલા આંકડા
ગળે ઉતરતા નથી. કારણ કે આ
આંકડો વાપતડવક નથી અને
આવ અવલોકન પ્રથમથી જ
શંકાના
દાયરામાં
તથા
વનડવભાગની
પીઠ
થપથપાવવાના પ્રયાસો હોવાનું
કહેવાનું હતુ.ં જે આ આંકડા બાદ
સાડબત થયું છે.

રાજકોટઃ જં ગ લે શ્વ ર આવાસ
યોજના ક્વાિટ ર માં રહે તી ૩૫
વષષીય
જ્યોડતબહે ન
અડમતભાઇ પરમારે રડવવારે
સાં જે પોતાને શરીરે કે રોસીન
છાંિી આગ ચાંપી લીધી હતી.
ગં ભીર રીતે દાઝે લી મડહલાને
ડસડવલ હોસ્પપિલમાં સારવાર
માિે ખસે ડાઈ હતી. સોમવારે
વહેલી સવારે ચારેક વાનયે તેનું
મોત થયું હતું . સાડીની
દુ કાનમાં નોકરી કરતા
જ્યોડતબહે ન નાં
પડત
અડમતભાઇએ કહ્યું હતું કે ,

લોકડાઉનને કારણે તે મ ની
નોકરી બં ધ થઈ હતી.
લોકડાઉન પછી નોકરી તો
ચાલુ થઇ, પરં તુ જ્યોડત
તણાવમાં રહે તી કે ઘરના
ભાડા, કડરયાણાનાં દેણા ક્યારે
ચુ ક વાશે . આ કારણે જ તે ણે
અસ્નનપનાન કરી લીધું હતું .
સોળ વષો ના લનનજીવનમાં
દં પ તીને સં તાનમાં ૧૪ અને
૧૨ વષોનાં એમ બે પુત્રો તથા
૩ માસની દીકરી છે .
પોલીસે કેસમાં જરૂરી કાયોવાહી
આદરી છે.

ભાવનગરઃ શહેરના રાધા
મંડદર ચોક ડવપતારમાં ૧૫ જુને
સવારે
૧૧ઃ૦૦ વાનયા
આજુબાજુ હીિ એન્ડ રનની
ઘિના બની હતી. રાજ
ટ્રાવેલ્સની ડમની બસના ચાલકે
પિીયડરંગ પરનો કાબૂ ગુમાવતાં
કે બસની બ્રેક ફેઈલ થતાં બસ
એક કોમ્પલેક્સના પાકકિંગમાં
ઘૂસી ગઈ હતી. પાકકિંગમાં
રહેલા ૨૦ જેિલા પકૂિર અને
બાઈકને બસે અડફેિે લીધાં
હતાં. જેમાં ૭ જેિલા બાઈક
અને પકૂિરનો કચ્ચરઘાણ વળી
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જલારાિ િંમિર ખૂલ્યુંઃ પ્રથિ મિવસેપાંખી
હાજરી, ટોકન લઈનેજ િંમિરિાંપ્રવેશ

વીરપુરઃ વવશ્વ પ્રવસદ્ધ જલારામ
મંવદર ૧૫મી જૂનથી ભક્તો માટે
ખુલ્લું મુકાયું હતું. પ્રથમ વદવસે
જલારામબાપાના
મંવદરમાં
શ્રદ્ધાળુઓની પાંખી હાજરી જોવા
મળી હતી. મંવદર ટ્રસ્ટે જણાવ્યું
હતું કે, મંવદરમાં દશષન માટે
શ્રદ્ધાળુઓએ
રવજસ્ટ્રેશન
કરાવવું ફરવજયાત
છે.
રવજસ્ટ્રેશન કરાવેલા ભક્તોને
ટોકન અપાય છે. ૫૦ – ૫૦
લોકોનાં ગ્રૂપને ટોકન આપીને
વીરપુર જલારાિ િંમિરના ગાિીપમતના કાકીનુંમનધન
સોવશયલ વડસ્ટન્સસંગ સાથેદશષન
સુપ્રવસદ્વ યાત્રાધામ વીરપુર જલારામ મંવદરના ગાદીપવત
કરવા દેવાય છે. મંવદરની અંદર
રઘુરામબાપાના કાકીમાં સુશીલાબહેન ચાંદ્રાણીનું ૧૩મી જૂને
સગભાષ મવહલાઓ, ૧૦ વષષથી
વનધન થયું હતું. વીરપુર જલારામબાપાનાં પવરવારનાં
નાના બાળકોને અને ૬૦થી વધુ
સુશીલાબહેન નટવરલાલ ચાંદ્રાણી (ઉ. વ. ૮૮)નાં વનધનનાં
વયનાંને પ્રવેશ વનષેધ છે.
સમાચારથી સમગ્ર રઘુવંશી સમાજમાં શોકની લાગણી ફેલાઇ છે.
શ્રદ્ધાળુઓએ મંવદરની બહાર જ
નટવરલાલ (પૂજ્ય બટુકબાપા)નાં તેઓ ધમષપત્ની અને હાલ
પોતાનો મોબાઈલ, પસષ, બૂટજલારામ મંવદરના ગાદીપવત રઘુરામબાપાના કાકીમા થાય.
ચપ્પલ સવહતની વસ્તુઓ
ઉલ્લેખનીય છે કે બહુ જૂજ લોકોની હાજરીમાં તેમનાં
રાખવાની રહેશે અને માસ્ક
અંવતમસંસ્કાર થયાંહતાં.
ફરવજયાત છે. સરકારના આદેશ
અનુસાર હાલ ભોજનાલય અને આવી છે. મંવદરમાં દશષનનો અને બપોરે ૩થી સાંજના ૭
પ્રસાદ વ્યવસ્થા બંધ રાખવામાં સમય સવારે ૭થી બપોરના ૧ વાગ્યા સુધીનો રહેશે.

નિમમાણિમ એક વષાબમદ નિજિુંલોકમપાણઃ
સોનિયલ નિસ્ટન્સિમ ધજાગરમ

રાજકોટઃ આજી નદી પર હાઇ લેવ લ વિજને
વવપક્ષ નેતા વશરામ સાગવિયાના હસ્તે ૧૫મી
જૂનેખુલ્લો મૂકી દેવાયો છે. હાલના નાયબ મુખ્ય
પ્રધાન નીવતન પટેલે આ વિજનું વષષ ૨૦૧૬માં
ખાતમુહૂ તષ કયુું હતું. ઓવરવિજના વનમાષણ ને
એક વષષથી વધુ સમય થયા છતાં તેનું લોકાપષણ
થયું નહોતું. આ કારણ જણાવી વવપક્ષ નેતાની
આગેવાનીમાં સ્થાવનકોએ લોકોની સગવડ માટે
વિજને ખુલ્ લો મૂકી દીધો હતો. કોંગ્રેસ ના
આગેવાનોએ વિજ ખુલ્ લો મૂક્ યા પછી
વાહનચાલકોનાંમોં મીિાંકરાવ્યાંહતાં. લોકોએ

પણ કોપોષરેટરનેહાર પહેરાવી સસમાન કયુુંહતું.
જોકે મેય ર બીનાબહેન આચાયષએ પણ
વવપક્ષ નેતા પર આક્ષેપો કરતા જણાવ્યુંહતુંકે,
કોપોષરેશનની ચૂંટણી નજીક આવતા વવપક્ષ નેતા
અધીરા બસયા છે. વિજનું અધૂરું કામ છતાં
વવપક્ષ નેતાએ લોકાપષણ કયુું છે. કાયષક્ર મ
દરવમયાન સોવશયલ વડસ્ટસસ ન જળવાય તે
ગંભીર બાબત કહેવાય. ખુદ વવપક્ષ નેતા
વશરામ સાગવિયાએ પણ સ્વીકાયુું કે તેમ ના
કાયષક્રમ દરવમયાન સોવશયલ વડસ્ટસસ જળવાયું
નહોતું.

આમથિક હાલત કથળતાં મિમન બસ રોંગ સાઈડિાં વ્યાજખોરોથી કંટાળેલા
ઘૂસતાંઘટનાિાં૧નુંિોત યુવકનો આપઘાતનો પ્રયાસ
િમહલાનો આપઘાત
ગયો હતો. આ ઘિનામાં બે
લોકો બસની અડફેિે આવી
ગયાં હતાં. જેથી તેમને ૧૦૮
એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પપિલે
દાખલ કરાયા હતાં. બે
ઘાયલોમાંથી
યોગેશભાઈ
પ્રફુલભાઈ મડણયાર (ઉં ૫૧)નું
સારવારમાં મોત થયું છે. આ
ઘિનામાં બસચાલક અકપમાત
બાદ નાસી છૂટ્યો હતો. જોકે
અકપમાતની સમગ્ર ઘિના
સીસીિીવીમાં કેદ થતાં પોલીસે
તેના આધારે વધુ તપાસ કરી
રહી છે.

રાજકોટઃ જામનગર રોડ પર
રહેતા અને વીડડયો એડડડિંગનું
કામ કરતા યુ વાન પ્રફુ લ ભાઈ
ગોપવામીએ
પોલીસ
કડમશનરની કચે રીમાં ઝે રી
દવા પીને આપઘાતનો પ્રયાસ
કયોો હતો.
જોકે યુવકને ૧૦૮ મારફતે
સારવાર માિે હોસ્પપિલ
ખસે ડ વામાં આવ્યો હતો. આ
મામલે તપાસ કરતાં માલૂ મ
પડ્યું કે, યુવકને છેલ્લા કેિલાક
ડદવસોથી વ્યાજખોરો પરે શાન
કરી રહ્યા હતા. જે થી

વ્યાજખોરોના ત્રાસથી કંિાળીને
યુ વ કે આ પગલું ભયુું હતું .
યુવકની બહેને જણાવ્યું કે, કોઈ
ભરવાડ માણસ વ્યાજ બાબતે
પ્રફુ લ ભાઈને હે રાન કરે છે .
પ્રફુ લ ભાઈને તે ના ૨ ડમત્રોએ
વીડડયો એડડડિંગ ડસપિમ લઈ
આપી હતી. તેના નાણાં ચૂકવ્યા
છતાં વધુ વ્યાજ માં ગી
હે રાનગડત કરવામાં આવતી
હોવાથી તે મ ણે આ પગલું
ભયાોનું પણ જણાવવામાં આવ્યું
છે. પોલીસે આ મામલે તપાસ
હાથ ધરી છે.

@GSamacharUK

20th June 2020 Gujarat Samachar
www.gujarat-samacharr.com
.com

Guj
ujaratSamacharNewsw
weekly

13

PRODUCED
D
IN P
PAR
AR
RTNERSHIP
TNERSHIP WITH UK GOVERNMENT

UK EN
NCOURA
AG
GED
E
TO BUY
UY SEASONAL
NAL
LOCAL PR
RO
ODUCE
C
We can all do our bit
We
to support our ffood
ood
industry, be it eating
vegetables that are
currentllyy in season,
tr ying new recipes, or
taking on a summer
jjob at a farm. The
UK Government is
encouraging those who
are fit and health
hyy to
apply ffor
or seasonal job
opportunities in farms
this summerr,, doing
their bit to feed
feed the
nation.
Rupanjana Dutta
The UK’s food
food and drink
industry are a global success
story, worth more than £31
billion to the economy and
employing over 450,000
people.

With pubs, restaurants
and hotels currentlyy closed,
large quantities of local
seasonal vegetables are at risk
of going to waste. Vegetab
Vegetables
that are in-season includes
asparagus,
cucumbers,
mushrooms, salad leaves,
courgette, spinach, tomatoes,
radishes, beetroot and others.
Vegetables
egetab
are a great
source of vitamins, minerals
and fibre, and are an

important part of a heal
health
th
hyy,
balanced diet. Eatingg plenty
of vegetables helps k
keep
eep us
health
hyy and maayy red
r duce the
risk of disease and
d some
cancers.
Home cooks acrross the
country can share recipes

using #SeasonalVeg
Veg on
o social
media.
For families, there are
lots of varieties of vegetables
to choose from. Even if
you’ve got a picky eater on
your hands, you’re bound to
find something tasty your
child will like.
You can find a hand
dyy list
of seasonal vegetables
at www. vegpo
ow
wer.org.
er
uk
k//seasonallvveg

Scott Watson, radish grower at G’s Growers in Feltwell, Norfolk

Supporttin
ng
g local food
food
Scott W
Wa
atson is a radish gro
ow
wer at
a G
G’’ss Growers in Feltwell, Norffo
olk. He has been
gro
ow
wing radish ffor
or G’ss for o
ovver 15 yeaars. Below is his inter view with Gujarat Samachar,
wh
here he spoke about supporting locaal food,
food, types of in-season fruits and vegetables and
health beenefits of eating them.

Q

What types of fruit and
veg are in-season now?

The UK outdoor salads
season is now well under
way with lettuce, spring
onions and radishes all
b i
being
h vested
har
t d on UK
farms. Our radish harvest
started at the end of April
and we have now been
supplying
UK
grown
radishes ffor
or over a month.
The fine weather has meant
that we havve seen strong
demand at the start of the
season. Radishes alwayys sell
well when the sun is out and
people get going with BBQs,
which drives increased
salad consumption as main
meals.

Q

What
are
your
favourite
in-season
fruits and vegetables?
Radishes
of
course.
However, it’s also great to
enjoy UK asparagus.

Q

Why is it imporrtant to
eat in-season for the
industry?
We supply radishess from
our farms in Norf
N fo
olk
between April throu
ugh to
O t b . It is
October
i a fast-g
f t growing
salad crop so if th
here is
heightened demand
d, we
havve the capability to
o grow
more quite quickly. During
the summer it only takes a
month to grow from
m seed
to harvest, which iss much
shorter than most other
salad and vegetable crrops.

Q

What are the health
benefits of eating
seasonal fruit and veg?
With the challenges
ges of
lockdown, it is more
important than ever that we
try to eat a healthy baalanced
diet and ensure we are at
least trying to get our 5
portions of fruit and veg per
day. Snacking on radishes
ishes is

a healthy choice as they are
a source of Vitamin C and if
you eat a third of a standard
240g pack it counts as one
of your five a daayy. Snacking
on radishes is a really
low calorie and fulfilling
alternative to snacking
on a bag of crisps or other
unhealthy processed foods.
foods.

Q

Where can people look
to source fruit and veg
locally?
Currently the majority of
our sales go through the
major UK supermarkets,
where we you can typically
buy our radishes in 240g
bags at circa 55p per bag. This
works out at 18p per 80g
portion - really great value!
However, we also supply
radishes to the box schemes
ffor
or inclusion in their stir-fry
recipes and also expect to see
more of our radishes on the
fruit and veg markets as they
start to re-open.

Q

How
can
people
support the industry
further?
Radishes are still a relatively
niche vegetable but are
really great value and make
ffor
or a great healthy snack, so
we would just encourage
everyone to give British
radishes a go this summer
and think about them as an
alternative healthy snack
that’s not just beloved of
Peter Rabbit!! Also, it’d
be great if people who are
cooking with radishes or
other seasonal vegetables
shared
it
on
social
media using the hashtag
#SeasonalV
Veg.
eg.
For more inffo
o on the
#SeasonalV
lV
Veg
eg campaign,
visit www.vegpow
ower
e .co.uk
k//
seasonallvveg
For more ex
exciting
xciting inffo
o and
fun facts about radishes
visit www
w.lo
.loveradish.co.uk
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આપણા વયોવૃદ્ધ વડીલોને સ્પશથતી સમસ્યાઓ કેવી રીતે હલ થઈ શકે

- યતીન દાવડા અને ચંદુભાઈ રુઘાણી

ઘણા લાંબા સમયથી લોહાણા કોમ્યુનિટીિા અિેક સભ્યો તેમજ
વ્યાપકપણેનિનટશ ભારતીય સમુદાયિી એવી લાગણી રહી હતી કે
આપણે યુકેમાં ખુદિે પ્રથથાનપત કરવામાં અદ્ભૂત સફળતા હાંસલ
કરી હોવાં છતાં, ઘરઆંગણે કેટલાંક મુદ્દાઓ એટલે કે આપણા
વયોવૃિ વડીલોિી વથતીિે થપશશતી સમથયાઓિું નિરાકરણ કરી
શક્યા િથી.
યુકેમાં અિે નિનટશ ભારતીય સમુદાયિા લોકો અગાઉિી
સરખામણીએ વધુ સારું આયુષ્ય ધરાવતા થયા છે અિે પનરણામે,
તેમિી સમક્ષ પડકારો અિેસમથયાઓ પણ વધ્યાંછે. કોમ્યુનિટીિા
ઘણા સભ્યોિી લાગણી એવી છે કે આિા માટે આપણી તૈયારીઓ
અપૂરતી છે. લોહાણા કોમ્યુનિટીમાંઆ પડકારિો સામિો કરવામાં
મદદ મળે તે માટે ચંદુભાઈ રુઘાણી (લોહાણા સોનશયલ સેશટરિા
અધ્યક્ષ) અિેમેંઆપણા વયોવૃિ સભ્યો-વડીલોિી સેવા કરવા માટે
એક કોમ્યુનિટી તરીકેસજ્જ થવા કયા પ્રકારિા પગલાંલઈ શકાય
તે તપાસવા લોડડ ડોલર પોપટિે આ સંદભભે સઘિ નરપોટટ તૈયાર
કરવાિી નવશેષ કામગીરી સુપરત કરી હતી.
આમ તો નરપોટટ તૈયાર કરવાિી કામગીરી આ વષશિી
શરૂઆતમાંકોનવડ-૧૯ રોગચાળો ફાટી િીકળ્યો તેપહેલા સુપરત
કરાઈ હતી પરંત,ુ આ મહામારીએ આપણા વૃિ વડીલોિેવધુસારી
રીતેસેવા કરવાિી તાકીદ-ઉતાવળિેઉજાગર કરવા સાથેઝડપથી
કામગીરી કરવાિા નિધાશરિેમજબૂત બિાવ્યો છે.
કોનવડ-૧૯િા કારણે િજરઅંદાજ કરાયેલી ઘણી િબળાઈઓ
બહાર આવી છે તેમજ એકલતા, અસુરક્ષા, ખરાબ આરોગ્ય મુદ્દે
વતાશવ અિે લોકડાઉિ દરનમયાિ આપણા થવજિો સાથે સંપકક
જાળવી રાખવામાં આવશ્યક બિી ગયેલી આધુનિક ટેકિોલોજીિે
અપિાવવા સનહતિા ઘણા મુદ્દાઓિા નિવારણમાં આપણી
નિષ્ફળતા િજર સમક્ષ આવી છે.
લોડડ પોપટે આ નરપોટટિા સંપાદિમાં કોઈ કસર બાકી રાખી
િથી, જેિા કમ્પોનઝંગમાં જ એક વષશથી વધુ સમય લાગી ગયો છે.
તેમણે ૧૨૦થી વધુ વ્યનિઓ તથા જ્યુઈશ અિે ઈથમાઈલી
કોમ્યુનિટીઓ સનહતિી સંથથાઓ પાસેથી માનહતી- પુરાવાઓ
મેળવ્યા હતા. ગત સપ્તાહેજ પ્રકાનશત થયેલા આ નરપોટટિુંટાઈટલ
‘An Ageing Population in the Lohana Community (એન
એજિંગ પોપ્યુલેશન ઈન ધ લોહાણા કોમ્યુજનટી)’ છે અિે એક
કોમ્યુનિટી તરીકે અમે આ નરપોટટ યુકેમાં તમામ લોહાણા પનરવારો
તેમજ નવશ્વભરમાં લોહાણા મહાજિોિે પોથટ મારફત મોકલી
આપીશું. નવથતૃત અભ્યાસ-સંશોધિ સાથે તૈયાર કરાયેલા આ
નરપોટટમાં સભ્યોિી નવચારણા અથભે મહત્ત્વિી ભલામણો કરવામાં
આવી છે. આ નરપોટટિો હેતુકોમ્યુનિટી પર ભલામણો લાદવાિો કે
દબાવ લાવવાિો હરનગજ િથી પરંતુ, કોમ્યુનિટીમાંવૃિાવથથા તરફ
આગળ વધી રહેલી વથતીિી અસરોિો ઉપાય કરવા સાથે મળીિે
કેવી રીતેકામ કરી શકાય તેનવશેચચાશિી શરૂઆત કરવાિો છે. આ
નરપોટટિે અભૂતપૂવશ પ્રનતસાદ સાંપડ્યો છે. નવશેષતઃ આપણે જેિા
નવશેવાત કરતા ગભરાઈએ છીએ અથવા સંકોચ રાખીએ છીએ તે

વડોદરામાંકોરોનાથી ૧૯ વષષના
યુવકના મોતનો પહેલો કકસ્સો

વડોદરાઃ કોયલી ગામના ૧૯
વષોના યુવક અવિનવસંહ
રામવસંહ ચૌહાણ (ઉ. ૧૯)ને
કોરોના ભરખી ગયો હોવાના
અહેવાલ છે. ખેતમજૂરી કરતા
આ યુવક અવિનને હોન્પપટલમાં
ભરતી કરાયાના ૨૪ કલાકમાં
જ ૧૪મી જૂને તેનું મોત થયું હતુ.ં
આ મોતની ઘટના સાવિત કરે
છે કે કોરોના કેટલો ખતરનાક
વાઇરસ છે. ૧૯ વષોના યુવકનું
કોરોનાના કારણે મોત થયું હોય
તેવી વિોદરામાં આ પ્રથમ ઘટના
છે. કોયલીમાં ઇન્સદરાનગરમાં
જોગણી માતાના મંવદર પાસે
રહેતા અવિનને ૧૩મી જૂને
િપોરે ગોત્રી હોન્પપટલમાં દાખલ
કરાયો હતો. તેનો કોરોના
વરપોટટ પોવિવટવ આવ્યો હતો
અને રવવવારે િપોરે િે વાગ્યે
તો તેનું મોત થયું હતું.
તિીિોએ જણાવ્યું છે કે
હોન્પપટલમાં ભરતી કરાયાના
૨૨ કલાકમાં જ અવિનનું મોત

થયું છે. અવિનને હોન્પપટલમાં
લાવ્યા તે પહેલાં જ તેના
િરીરમાં કોરોના વકરી ગયો
હતો. અવિનવસંહના ભાઇનું
કહેવું છે કે અવિન પવપથ હતો.
૧૨મી જૂને તો તે િાજરો કાપવા
માટે ખેતરમાં પણ ગયો હતો,
પણ િે ત્રણ વદવસથી તેને
નિળાઇ લાગતી હતી તેથી તેને
િવનવારે દાખલ કરાયો હતો.
ગોત્રી હોન્પપટલના િોક્ટરનું
કહેવું છે કે અવિનને
હોન્પપટલમાં લવાયો ત્યારે
કોરોના તેના િરીરમાં વકરી
ગયો હતો. તેનું બ્લિ પ્રેિર
િાઉન હતું. કકિની િેમેજ થઇ
ગઇ હતી. ફેંફસાંમાં સયૂમોવનયા
ફેલાઇ ગયો હતો. એનો અથો એ
કે મલ્ટી ઓગોન ફેઇલ્યોર જેવી
ન્પથવત હતી. તેને િચાવવાના
પૂરતા પ્રયત્નો કરાયા હતા,
પરંતુ તેની ન્પથવત એ હદે ખરાિ
હતી કે િોક્ટરોને સફળતા મળી
ન હતી.

યતીન દાવડા અને ચંદુભાઈ રુઘાણી

એકલતા જેવા મુદ્દાઓિા સંદભભેઆ નરપોટટિેપ્રાપ્ત પ્રનતસાદ ખરેખર
િોંધપાિ છે.
આ નરપોટટદ્વારા સંકનલત સંશોધિિા તારણો જણાવેછેકે૬૫
વષશ અિે તેથી વધુ વયજૂથિા લોકોિી સંખ્યાિું પ્રમાણ ઘણું વધારે
છેઅિેવષશ૨૦૪૦ સુધીમાં૬૫ વષશઅિેવધુવયિા

લો કો િી
સંખ્યામાં ૪૦ ટકાથી પણ વધુ વધારો થઈ જશે. માિ ૧૦ વષશિા
ગાળામાંડીમેન્શશયા જેવી ન્થથનતઓમાં૮૦ ટકા જેટલો ભારેવધારો
થઈ જશે. આ સુગનિત નરપોટટમાં વૃિાવથથા તરફિા અનભગમો,
તબીબી સંભાળ પરિા દબાણો, લૈંનગક અસમાિતા, િાણાકીય અિે
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વારસા સંબંનધત આયોજિ અિે તેિે મજબૂત બિાવવા સનહતિા
અિેક મહત્ત્વિા નવષયોિેઆવરી લેવાયા છે.
લોડડ પોપટ પોતાિા નરપોટટમાં િોંધે છે કે, ‘વૃિ થતી વથતી
બાબતેચચાશશરૂ કરવી તેનવથફોટક સુરંગક્ષેિમાંપ્રવેશવા સમાિ છે
જે, એક તરફ, અંગૂનલનિદભેશ કરીિેઉપદેશ કરવા તથા બીજી તરફ,
કોઈ પણ પડકાર ઉિાવવાિા ઈિકારિા ગમે િનહ તે પ્રકારિાં
સંનમશ્રણમાંસહેલાઈથી બદલાઈ જાય છે.’ આમ છતાં, કોનવડ-૧૯િા
લીધેઆપણિેસહુિેઅત્યારેજ પડકાર ઉિાવી લેવા અિેઆપણે
સારી રીતેસજ્જ રહીએ તેિી ચોકસાઈ રાખવાિી તક સાંપડી છે.
જોકે, સૌથી મહત્ત્વપૂણશ િોંધવાલાયક મુદ્દો એ છે કે વથતીમાં
વયવૃનિિા પડકારો એક માિ લોહાણા કોમ્યુનિટીિે જ સંબંનધત
અસામાશય પ્રશ્િ િથી પરંતુ, તમામ નિનટશ ભારતીય સમુદાયોિેતે
થપશભે છે. નરપોટટિી મોટા ભાગિી ભલામણો મોટા ભાગિી
કોમ્યુનિટીઓિેસુસંગત છે. આથી, હુંઆશા રાખુંછુકેવૃિાવથથા
સંબંનધત આ સમથયાિા નિરાકરણ માટે આપણે બધા સાથે મળીિે
આ યાિામાંઆગળ વધી શકીએ અિેઆ પહેલમાંજોડાવા અશય
કોમ્યુનિટી અગ્રણીઓિેઅમેઆમંનિત કરીએ છીએ.
એક વખત યુકેમાંપનરન્થથનત થાળેપડી જાય અિેબેિક યોજવી
સલામત બિેત્યારેલોહાણા કોમ્યુનિટી આ નરપોટટિી ભલામણો અિે
તેિી અસરો નવશે ચચાશ કરવા નવશેષ બેિકિું આયોજિ કરશે.
નરપોટટિી મહત્ત્વિી ભલામણોમાં વૃિ વડીલોિે ઝૂમ, માઈક્રોસોફ્ટ
ટીમ્સ અિેવોટ્સએપ સનહત િવી ટેકિોલોજીિા ઉપયોગિી તાલીમ
આપવી, એકલા પડેલા લોકો માટે હોટલાઈિ થથાપવી અિે
કોમ્યુનિટી આધાનરત કેર અિે નરટાયરમેશટ સેશટસશિી થથાપિા
કરવાિો સમાવેશ થાય છે. વડીલો માટે તાલીમ અિે લોિલીિેસ
હેલ્પલાઈિ થથાપવા જેવી ભલામણોિાંસંદભભેઅમેતેિા અમલિા
નવચારમત સાથેચચાશઓ પણ આરંભી દીધી છે. અશય કોમ્યુનિટીઓ
સાથે વૃિાવથથા બાબતે ચચાશ શરુ કરવા માટે આ મહત્ત્વિું પગલું
બિી રહેશેતેવી આશા છે.
આ દરનમયાિ, જો કોઈિેઆ નરપોટટિી હાડટકોપી વાંચવા માટે
જોઈતી હોય અથવા કોમ્યુનિટીિા અગ્રણીઓ આ નરપોટટ તેમિા
સભ્યોિે મોકલવામાં રસ ધરાવતા હોય તો મહેરબાિી કરી ageing@lcnl.org પર ઈમેઈલ કરશો. આપિે જોઈતી િકલો પોથટ
મારફત મોકલવાિી વ્યવથથા કરી શકાશે.
હુંઆ પ્રસંગેલોડડપોપટિો આભાર માિવાિી તક ઝડપી લઉં
છુંજેમણેઆ નરપોટટતૈયાર કરવામાંઅમૂલ્ય સમય આપ્યો છે. આ
નરપોટટ માિ આપણી કોમ્યુનિટી માટે જ િનહ, વ્યાપક નિનટશ
ભારતીય સમુદાય માટેચાવીરુપ સીમાનચહ્ન બિી રહેશેઅિેઆપણા
વૃિ વડીલોિી વધતી વથતીિા પ્રશ્િો હલ કરવા આપણે કેવી રીતે
સારી તૈયારી કરી શકીએ તેિુંમાગશદશશિ મળી રહેશે. નરપોટટમાંઘણા
રસપ્રદ તારણોિે થથાિ અપાયું છે અિે હું આપ સહુિે તે બરાબર
વાંચી જવાિી ભલામણ કરુંછું.
(લેખકો યતીનભાઈ દાવડા લોહાણા કોમ્યુનનટી નોથથલંડનના
પ્રેનિડેન્ટ છે અને ચંદુભાઈ રુઘાણી લોહાણા િોનિયલ ક્લબિીનનયર મેન્િના ચેરમેન છે.)

િથથ ડે ઉજવણી વખતે ભરૂચનો દબિણ આબિકામાં ભરૂચ બજલ્લાના
દેવલાના યુવાન પર ગોળીિાર
બવદ્યાથથી નાયગ્રા ફોલમાં ડૂબ્યો

ભરૂચ : નિીપુર ગામના અને
ભરૂચની પ્રેવસિસટ સોસાયટીમાં
રહેતાં વસરાજ પટેલનો ૧૯ વષષીય
પુત્ર સમીર મેવિકલ િેત્રે અભ્યાસ
માટે કેનેિા ગયો હતો. વસરાજ
પટેલના ૧૯ વષોના પુત્ર સમીર
કેનેિાની બ્રોક યુવનવવસોટીમાં
ભણતો હતો. નવમી જૂને સાંજે
વમત્રની વષોગાંઠ મનાવવા માટે
અસય વમત્રો સાથે તે નાયગ્રા ફોલ ફરવા ગયો હતો. સમીરનો પગ
ત્યાં લપસી જતાં તે નાયગ્રા ફોલમાં ગરકાવ થઇ ગયો હતો. ગુમ
સમીરને િોધવા માટે કેનેિાની ઇમજોસસી ટીમે કવાયત હાથ ધરી છે.

• વધુ વીજ બિલ માટે લોકોનો દેખાવ: નાનપુરા અને ભાગા તળાવ
વવપતારના લોકોએ વધારે વીજ વિલ આવતું હોવાની રજૂઆત સાથે
વીજ કચેરીએ ૧૫મીએ દેખાવો કયોો હતો. લોકોનાં ટોળાએ સોવિયલ
વિપટન્સસંગના લીરે લીરા ઉિાડ્યા હતાં. મીટર રીવિંગ વગર મન
ફાવતા વિલો લોકોના ઘરે મોકલવામાં આવ્યા હોવાનો આિેપ લોકો
દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠાં થતા
વધારે વિલના જવાિ આપવામાં અને સોવિયલ વિપટસસનું પાલન
કરાવવામાં તંત્ર પણ વનષ્ફળ રહ્યું હતું. જોકે, વિલ ઓછું કરવામાં ન
આવે તો કોટટમાં કેસ કરવા સુધીની પથાવનક લોકો દ્વારા ચીમકી
ઉચ્ચારી હતી. એ પછી માંિ ટોળાને વવખેરવામાં પોલીસ સફળ
થઈ હતી.

ભરૂચઃ જંિસ
ુ ર તાલુકાના દેવલા ગાિીમાંથી ખેંચી કાઢ્યો હતો.
ગામના યુવાન અને છેલ્લા દસ ઇમરાન લૂંટારુઓથી િચવા
વષોથી દવિણ આવિકામાં ભાગવા જતાં લૂંટારુઓએ
રોજગાર અથથે પથાયી થયેલા ઇમરાનને ગોળી મારી હતી.
યુવાન પર આવિકામાં પથાવનક ઈમરાનને પગમાં ઇજાઓ થવા
લૂંટારુઓએ લૂંટ કરવાના ઇરાદે પામી હતી. ઇમરાન સાથે તેના
હુમલો કરીને ફાયવરંગ કરતા ત્રણ વમત્રો િચી જવા પામ્યા
યુવાનને પગમાં ગોળી વાગી હતા.
હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ખાસ
જંિસ
ુ રમાં રહેતા પવરવારના કરીને સાઉથ આવિકામાં
પુત્ર ઇમરાન લાલસા છેલ્લા ૧૦ ભારતીયો પર હુમલાની
વષોથી દવિણ આવિકામાં પથાયી ઘટનાઓ વધી જતા રોજીરોટી
થયા છે. તાજેતરમાં ઈમરાન રળવા ગયેલા યુવાનોના
પોતાની દુકાન િંધ કરીને પવરવારજનો વચંતામાં મુકાઈ
ગાિીમાં પોતાના ઘરે પરત ફરી ગયાં છે. સાઉથ આવિકામાં
રહ્યા હતા ત્યારે ચારેક જેટલા રોજી માટે પથાયી થયેલા
પથાવનક લૂંટારુઓએ ઇમરાનની યુવાનોની સલામતી માટે
ગાિીનો પીછો કયોો હતો. ભારતના વવદેિ મંત્રાલય દ્વારા
ઇમરાને ગાિી સાઈિ પર કરતા રજૂઆત કરાય એવી માગ
લૂંટારુઓએ
ઇમરાનને ઉઠવા પામી છે.
નોંધઃ ‘આપણા વયોવૃદ્ધ વડીલોને સ્પશથતી સમસ્યાઓ કેવી રીતે હલ થઈ શકે’ તેમજ
અન્ય બવશેષ અહેવાલ - લેખોને સ્થાન આપવા માટે આ સપ્તાહે િકાશક-તંત્રી
સી.િી. પટેલની લોકબિય કોલમ ‘જીવંત પંથ’ િકાબશત કરી શકાઈ નથી તે
િદલ અમે બદલગીર છીએ. - વ્યવસ્થાપક
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કચ્છના વન-વગડામાંશરીરનેતેલીય તત્ત્વ
પૂરુંપાડતી ગુંદી ઊગી નીકળી!

આણંદપરઃ ભારતમાં દેશમાં
ઊગી નીકળતી વિવિધ પ્રકારની
િનસ્પવતઓમાંથી ઋવિમુવનઓ
તેમજ
િૈદ્યોએ
કેટલીક
િનસ્પવતના ઉપયોગ વિશે
લખેલાંઘણા લખાણો જોિા મળે
છે. કેટલીક િનસ્પવતમાંથી દિા
પણ બનાિિામાં આિતી હોય
છે.
આ
િનસ્પવત
ઔિવધઓમાંથી જે દિાઓ
બનતી તે શરીરને ફાયદો
કરાિતી અને આ દિાઓની
આડઅસર જોિા મળતી નહીં.
હજુ પણ આિી િનસ્પવતઓ
ઊગે છે, પણ લોકોને તેની િધુ
જાણ હોતી નથી કે આયુિવેવદક
દિાઓની અસર લાંબે ગાળે
થતી હોિાથી લોકો તેનો
ઉપયોગ કરિાનુંટાળેછે.
િનિગડામાં
થતી
ફળફળાદી આજે પણ આપણા
શરીરને જોઈતાં વિટાવમન પૂરાં
પાડે છે. એિી જ રીતે ગરમીની
વસઝન શરૂ થતાંની સાથે િગડાં
કે િાડીમાં ઊભા ગુદીનાં ઝાડ
પર વલયાર કેજે આછા કથ્થઈ

કેકેસરી કલરના જોિા મળેછે.
મોટા ગુંદાનું અથાણું બનાિાય
છેજ્યારેપાકી જાય ત્યારેલોકો
તેણે ખાિામાં ઉપયોગ કરે છે
અને આ બંનેને વનયમ પ્રમાણે
ખાિા પડે છે. આ બંને આપણા
શરીરમાં આિેલા હાડકામાં
રહેલાં સાંધામાં ઓઈલ તરીકેનું
કામ કરેછે. આ વલયાર ખાિાથી
સાંધાના દુઃખાિામાંઘણી રાહત
આપે છે. સાથે શરીરમાં ઠંડક
પણ આપેછે.
િગડામાં થતી આિી
િનસ્પવતઓનો આજના લોકો
ઉપયોગ કરિાનુંટાળેછે. અમુક
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લોકોનેઆ બાબતેખબર પડતા
આિી િનસ્પવતઓ અને ફળફૂલ ખાતા જોિા મળી રહ્યા છે.
જેને હાડકાં સાંધાના દુઃખાિો
હોય અને આ વસઝનમાં
વલયારનો ઉપયોગ કરે તેને
કેલ્શશયમની ગોળીઓ ખાિાની
જરૂર નથી પડતી.
આ ગુંદીના ઝાડ જેના પર
વલયાર પાક્યા છે તે િિોો જૂના
ઝાડ ભાણજી બાપા ભગતની
િાડીએ તેમજ િેલજીભાઈ
છાભૈયાના િાડામાં વલયારના
ઝૂમખે ઝૂમખાં આજે પણ જોિા
મળી રહ્યા છે.

આદિવાસી દપતાએ ૨૦ મહિનાથી પુત્રનાં
મૃતિેહનેબંધ શૌચાલયમાંરાખી મૂક્યો છે

પાલનપુર:
આદિવાસી
સમાજમાંવેર લેવાના દવદિિ
દરવાજોની પરંપરા ડુંગરાળ
દવથતારમાં આજેય છે. િાંતા
તાલુકાના જામરું ગામમાં
આવી જ એક ઘટના સામે
આવી છે. સપ્ટેમ્બર,
૨૦૧૮માં
નટુભાઈના
ખેતરમાંથી કોહવાઈ ગયેલી
હાલતમાંલાશ મળી હતી.
મૃતકના દપતાએ હત્યાની
આશંકાએ નજીકમાં જ રહેતા
રમણભાઇ રાજાભાઈ તરાલ
સદહત ૧૦ જણા સામે હત્યાનો
ગુનો નોંધવા હડાિ પોલીસમાં
રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ
પોલીસે અકથમાતે મોતનો ગુનો
િાખલ કયોો હતો. પદરવારની
અનેક રજૂઆતો બાિ મૃતિેહને
એફએસએલમાંમોકલાયો. જોકે
પદરવારજનોનું માનીએ તો િોઢ
વષોથવા છતાંફોરેદસન્ક લેબનો
દરપોટટ આપવામાં આવ્યો નહીં.

રાખેછે. તેના દપતા એકલા
જ રહેછે.

બંધ શૌચાલયમાંલાશ

તાજેતરમાં જામરું ગામની આ
ઘટના સામે આવી છે. મૃતક
નટુભાઈના દપતા હગરાભાઈ
જામરું ગામમાં એકલા રહે છે.
જ્યારે એમના ઘરની બાજુનું
નટુભાઈનું ઘર એકિમ ખંડેર
જેવું છે. આજુબાજુ કેટલાક
છુટા છવાયા તરાલ કુટુંબોના
ઘર આવેલા છે. અહીં ૨૦
મદહનાથી ઘરમાં લાશ રખાઈ છે
તેવું જાણવા મળ્યું છે.
દબનઉપયોગી
શૌિાલયમાં
મૃતિેહ રખાયો છે અને તાળું
મારીને િાવી નટુભાઈનાં દપતા

અંિાદજત ૬૫ વષોના વૃદ્ધ
નટુભાઈના
દપતા
હગરાભાઈએ જણાવ્યું કે,
નટુના મોત બાિ તેમના
િાર સંતાનોમાંથી મોટો
િીકરો બાબુસાિવેછે. મૃત
નટુની પત્ની તેના દપયરમાં
જતી રહી છે.
બાબુ હાલ ઇડર નજીક
ખેતરમાં મજૂરી કરે છે. હું
એકલો જ છું. ન્યાયની આશા મેં
છોડી નથી. નટુની લાશ અહીં
તેના જ બંધ ઝૂપડાંની સામે
દબનઉપયોગી શૌિાલયમાંરાખી
મૂકી છે. કોઈ પૂછે તો તાળું
ખોલીનેમૃતિેહનુંપોટલુંખોલીને
બતાવેછે. િુગગંધ મારતો કંકાલ
અનેતેના દપતા જાણે કે ન્યાય
માગતા હોય તેવું દૃશ્ય ત્યારે
સામેઆવેછે.

બેવાર પરણેલાનેવેવાણ સાથેપ્રેમઃ બંનેનો આપઘાત

દહંમતનગરઃ દથંસારાન ગામમાં રહેતા ૪૧ વષોના
જયંતી ઠાકોર લગ્ને લગ્ને કુંવારા હતા. પહેલાં
લગ્નથી એક િીકરો હતો અને થોડા સમયમાં
રંગની દમજાજના જયંતીને બીજી એક થિી સાથે
પ્રેમ થયો હતો. એ પછી તેણે ગામની પંિાયતમાં
છૂટાછેડા પણ લીધા. એ પછી કોટટમાં છૂટાછેડા
લીધા. બીજી વખત લગ્ન કયાગં અને પત્નીને ઘરે
લઈ આવ્યા.
આ િરદમયાન એની પહેલી પત્નીથી થયેલો
િીકરો મોટો થઈ ગયો હતો. બીજી પત્નીથી એને
એક િીકરી પણ હતી. િીકરો ૨૧ વર્ષનો થયો
એટલેઆ રંગીન દમજાજના જયંતીએ એની સગાઈ
જાદતની એક છોકરી સાથે કરાવી. આદશક
દમજાજનો જયંતી વારંવાર પોતાના વેવાઈ વેવાણનેમળવા જતો હતો. તેમાંવેવાણ સાથ આંખ
મળી ગઈ. બે લગ્ન કરીને નહીં ધરાનાર ૪૧

વોષના જયંતીને એના િીકરાની સાસુ જાગૃદતની
સાથેપ્રેમ થઈ ગયો. બંનેએવા તો પ્રેમમાંપડ્યા કે
સાથે જીવવા અને મરવાના કોલ િઈ િીધાં. બંને
ગામ છોડીને એકવાર તો ભાગી પણ ગયા હતા.
જોકે લોકડાઉનના કારણે િૂર નહીં જઈ શકાતાં
બંને પરત આવી ગયા હતા. ગામમાં આ વાત
ફેલાઈ જતાંબંનેફરીથી ભાગી ગયાંહતાં. એ પછી
બંનેને એવું લાગ્યું કે બંને સાથે જીવી શકે એમ
નથી એટલે ખેડબ્રહ્મા પાસેના વાિળી ગામમાં
બંનેએ ગળેફાંસો ખાઈ લીધો અનેઆપઘાત કરી
લીધો. સાબરકાંઠા પોલીસે કહ્યું કે એમને ગામના
જંગલમાંથી બંનેના મૃતિેહો મળ્યા હતા. એમના
પાસેથી મળેલા ફોન પરથી એમના ગામના
સરપંિનો સંપકકકરતા ઓળખ થઈ છેઅનેપ્રેમને
અંજામ નહીં મળવાનેકારણેબંનએ
ે આપઘાત કયોો
હોવાનુંપ્રાથદમક જણાયુંછે.

૨૫ લાખ જેટલા
તીડનો સફાયો

મહેસાણા: દજલ્લામાં િાટકેલા
તીડના ટોળાંએ ૧૩મીએ
દવજાપુરના ખરોડ ગામની
સીમમાં ધામા નાંખ્યા હતાં. જેને
રદવવારે વહેલી સવારે દજલ્લા
ખેતીવાડી દવભાગની ટીમેિવાનો
છંટકાવ કરી ૨૫ લાખ જેટલા
તીડનો નાશ કરી નાંખ્યો હતો.
િણેક દિવસથી દજલ્લાના
બહુિરાજી, જોટાણા, મહેસાણા,
દવસનગર અને દવજાપુર
તાલુકાના ગામોમાં આતંક
મિાવનારા તીડનું મોટું ઝૂડં
૧૩મીએ રાિે અને ૧૪મીની
મળથકે દવજાપુર તાલુકાના
ખરોડ ગામની સીમમાંસ્થથર થયું
હતુ.ં દજલ્લા ખેતીવાડી દવભાગની
ટીમ રદવવારે વહેલી સવારે
દજલ્લા પંિાયતના જેદટંગ મશીન
સાથે ખરોડ પહોંિી ગઈ હતી.
ત્યાં તીડનાં ટોળા પર નાશક
િવાનો છંટકાવ કરવામાંઆવ્યો
હતો. આશરે ૨૫ લાખ જેટલા
તીડનો આતમો બોલાવી િેવામાં
આવ્યો હોવાનું તંિ દ્વારા
જણાવવામાં આવ્યું હતુ.ં બીજી
બાજુ, અન્ય એક તીડનું ઝૂડં
દવજાપુર તાલુકાના રામપુરા કોટ
ગાામમાં થઈને સાબરકાંઠાના
ઇડર તાલુકાના એકલારા અને
િેશોતર ગામ તરફ ફંટાઈ ગયું
હતુ.ં જેને લઈને મહેસાણા
ખેતીવાડી દવભાગે સાબરકાંઠા
દજલ્લા ખેતીવાડી દવભાગને
એલટટ કરી તીડના ઝૂડં દવશે
સતત માદહતગાર હોવાનું
જણાવ્યુંહતુ.ં
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મહેસાણા દજલ્લાના પદવત્ર યાત્રાધામ શંખલપુર ગામેદબરાજમાન
બહુચર માતાજીના ૫૨૦૦ વષથપ્રાચીન આદ્યસ્થાનકેતાજેતરમાંએક
માઈભક્તેમનોકામના પૂણથથતાંઅંિાજે૨૫ લાખ રૂદપયાની કકંમતના
૬૦૦ ગ્રામ સોનાનો મુગટ મા બહુચરના ચરણેઅપથણ કયોથહતો.
લોકડાઉન પછી મંદિરો િશથન માટેખુલ્લા મુકાયા બાિ ગુજરાતમાંઆ
પ્રથમ મોટુંસુવણથિાન છે

માતૃગયા તીથથદબંિુસરોવરના િરવાજા ખૂલ્યા

દસદ્વપુર: ભારત
િેશના
પ્રદસદ્ધ
દસ દ્ધ પુ ર માં
આવેલા માતૃગયા
તીથો
દબંિુ
સરોવરના દ્વારો
૭૬ દિવસ બાિ
૧૦મીએ
જૂને
ખૂ લ તાં
િશોનાથથીઓ અનેશ્રાદ્ધ દવદધ કરાવતા બ્રાહ્મણોમાં અનેરો આનંિ
છવાયો છે. સરકાર અને ગોરમંડળ દ્વારા આવનાર યાદિકોને
સેનેટાઈઝ, માથક અને સોદશયલ દડથટન્સનો અમલ કરાવાઈ રહ્યો
છે. ગોરમંડળના પીયૂષભાઈ શાથિીના જણાવ્યા પ્રમાણેદબંિુસરોવર
સંકલ
ુ ના દ્વાર ખૂલતાંયાદિકો માતૃગયા શ્રાદ્ધ કરવા માટેઆવી રહ્યા
છે, પરંતુ બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં આવી રહ્યા છે તેમના જણાવ્યા
પ્રમાણેમાતૃગયા શ્રાદ્ધ કરવા આવતા યાિાળુઓનેગોરમંડળ દ્વારા
ફક્ત િાર માણસોનેઆવવા માટેઅપીલ કરાઈ રહી છે.
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પાકકસ્તાનેભારતીય દૂતાવાસના બેકમદીને
મુક્ત કયાાઃ શરીર પર ઇજાના દનશાન

૨૧ જુલાઈથી અમરનાથ
યાત્રાનો આરંભ
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નેપાળેભારતીય દવસ્તારને
નક્શામાંપોતાનો ગણાવ્યો

જમ્મુ: અમરનાથ યાિાનો
પ્રારંભ આ વષષે ૨૧ જુલાઈથી
થશેઅનેયાિા ૩ ઓગપટ સુધી
નવી દિલ્હીઃ પાકિથતાનની રાજધાની સ્થિત ઇથલામાબાદમાંભારતીય િમમચારીઓની સુરક્ષાની કરી શકાશે. દરદમયાન આ વષષે
ભારતીય દૂતાવાસના બે િમમચારી સોમવાર જવાબદારી પાકિથતાનની છે. પાકિથતાન યોજાનારી યાિામાં રોજ ફક્ત
સવારિી લાપતા બન્યા હતા. સમાચાર હતા િે તાત્િાનલિ બંનેભારતીય િમમચારીઓનેસત્તાવાર ૨૦૦૦ યાદિકોને જ િરવાનગી
સોમવારે સવારે ઇથલામાબાદ સ્થિત ભારતીય િાર સાિેભારતીય દૂતાવાસ પહોંચાડે.
અિાય એવી શકયતા છે.
દૂતાવાસમાં તહેનાત સીઆઇએસએફના બે
પોલીસ મથકમાંઅટકાયત કરાઈ
કોરોના વાઇરસના ઉિિવના
ડ્રાઇવર િોઇ િામ માટે એિ જ વાહનમાં
બંને ભારતીય િમમચારીઓને ભારતીય લીધે આ વષદની યાિા
દૂતાવાસની બહાર નીિળ્યા હતા, પરંતુ તેઓ દૂતાવાસિી બે કિમી દૂરના પોલીસ મિિમાં બાલતાલના ટૂંકા રૂટ િરથી
તેમના નનધામનરત થિળે પહોંચ્યા નહોતા. જેના અટિાયત િરીને રખાયા હતા. ૭ િલાિ સુધી યોજાશે. શ્રી અમરનાથજી
પગલેભારતીય હાઇ િનમશનના અનધિારીઓએ શોધખોળનાં નાટિ પછીિી બંને ભારતીય શ્રાઈન બોડટેના અદધકારીઓએ
નવી નદલ્હી અને પાકિથતાનની નવદેશ િચેરીને િમમચારીનેઇથલામાબાદ સેિટે નરએટ પોલીસ મિિ ઉમેયુુંહતુંકે, દદિણ કાચમીરમાં
જાણ િરી હતી. શરૂઆતમાં બંને ભારતીય ખાતે ભારતીય દૂતાવાસના બે અનધિારીને પરત ૩૮૮૦ મીટરની ઊંિાઈએ
િમમચારીઓની િોઇ ભાળ મળી નહોતી. એવી સોંપાયા હતા. બંનેિમમચારીના શરીર પર ઇજાનાં આવેલી િદવિ અમરનાથ
નેિાળની સંસદ
શંિા હતી િે, િોડા નદવસ પહેલાંભારતેજાસૂસીના નનશાન હતાં. ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા બંને બાબાની ગુફાની યાિા માટટની કાઠમંડુ:
ઉિરોક્ત દરખાપતને માટટ હજી પ્રદતદનદધ સભાએ નવા રાજકીય
આરોપમાંનદલ્હી સ્થિત દૂતાવાસના ૩ િમમચારીની િમમચારીની મેનડિલ તપાસ િરાવવાનુંપણ જાહેર
સરકારની સંમદત બાકી છે.
નક્શા
માટટ
લવાયેલા
અટિાયત િયામબાદ દેશનનિાલ િરતાંબદલો લેવા િરાયું છે. આ સંપૂણમ ઘટના પાછળ
બં
ધ
ારણીય
સુ
ધ
ારાને
સવાદ
નુમતે
કોરોના દદદી સાથે મંજૂરી આિી દીધી છે. નેિાળના
માટેપાકિથતાની ગુપ્તચર એજન્સી આઇએસઆઇ આઇએસઆઇનો દોરીસંચાર હોવાનુંમનાય છે.
દ્વારા ભારતીય દૂતાવાસના િમમચારીઓને ગુમ
ઉલ્લેખનીય છે િે, ભારતીય સેનાના ૩
પશુઓથી ખરાબ વડા પ્રધાન કે. િી. ઓલીની
િરાયાં છે. પાકિથતાની સત્તાએ ભારતીય િમમચારી અને રેલવેના એિ અનધિારી પાસેિી
સરકાર રાજકીય નક્શા અને
િમમચારીઓ અંગે સચોટ માનહતી ન અપાતાં ભારતીય દળોની નહલચાલની માનહતી મેળવવાના વ્યવહારઃ સુપ્રીમ કોટટ એક નવા રાષ્ટ્રીય પ્રતીક દિહ્નને
ભારતીય નવદેશ મંત્રાલયે નદલ્હીમાં પાકિથતાની પ્રયાસના આરોપસર નદલ્હી પોલીસે પાકિથતાન નવી
દદલ્હી:
સરકારી માન્યતા આિવાનો પ્રપતાવ
હાઇિનમશનના પ્રભારી સૈયદ હૈદર શાહને હાઇિનમશનના ૩ િમમચારી આનબદ હુસેન, હોસ્પિટલોમાંકોરોનાના દદદીઓની પ્રદતદનદધ સભા સમિ રજૂકયોદ
તાત્િાનલિ સમન્સ પાઠવવામાંઆવ્યુંહતું.
મોહમ્મદ તાનહર ખાન અને ડ્રાઇવર જાવેદ સારવારમાં ગેરવ્યવપથા અને હતો. નેિાળની સંસદના નીિલા
ભારત તરફથી આકરી પ્રદતદિયા
હુસેનની અટિાયત િરી હતી અને ૩૧મી મેએ મૃતદેહોની દુદદશા મામલે સુપ્રીમ ગૃહે િિાદ દવિારણા િછી તેને
ભારત તરફિી આિરી પ્રનતનિયા િતાં તેમને દેશનનિાલ િરાયા હતા. એ પછીિી કોટટે ૧૨મી જૂને દદલ્હી સરકારને મંજૂરી આિી હતી.
પાકિથતાને માનહતી આપી હતી િે, ભારતીય પાકિથતાનમાં ભારતીય દૂતાવાસના િમમચારી ઠિકો આિતાં કહ્યું કે, અહીં
નેિાળે નક્શામાં ભારતના
સ્પથદત ખરાબ, ભયાવહ અને
દૂતાવાસના બેિમમચારીની નહટ એન્ડ રન િેસમાં રાજદૂત ગૌરવ આહલુવાનલયા પર સતત નજર દયનીય છે. હોસ્પિટલોમાં દદદીઓ દહપસાના દલિુલેખ, કાલાિાની
ધરપિડ િરાઇ છે. ઇથલામાબાદ પોલીસે આરોપ રખાતી હતી જેનો ભારતેઆિરો નવરોધ નોંધાવ્યો સાથે િશુઓથી િણ બદતર અને દલસ્પિયાધુરાને નેિાળનો
મૂક્યો હતો િે, બંનેએિ રાહદારી પર િાર ચડાવી હતો. ભારતે પાકિથતાનને જણાવ્યું હતું િે, તેનું વ્યવહાર થઇ રહ્યો છે. કોટટે આ દહપસો ગણાવાયો છે. જોકે
દીધા બાદ નાસી છૂટયા હતા. ભારતના નવદેશ વલણ નવયેના િરારનું ઉલ્લંઘન છે. તે ઉપરાંત મુદ્દે કેન્િ અને દદલ્હી સરકાર ભારત સરકાર આ રાજકીય
મંત્રાલયે આિરું નનવેદન જારી િરી બંનેની ૧૯૯૨માં ભારત - પાકિથતાન વચ્ચે ૧૯૯૨માં ઉિરાંત મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, નક્શાને ફગાવી િૂકી છે અને
પૂછપરછ િે હેરાનગનત નહીં િરવા પાકિથતાનને િયેલા િરારનું પણ પાકિથતાન દ્વારા ઉલ્લંઘન િસ્ચિમ બંગાળ અને તદમલનાડુ તેને નેિાળનું એકતરફી િગલું
સરકારને નોદટસ જારી કરીને ગણાવતા તેને અપવીકાયદ
ચેતવણી આપી હતી. ભારતે જણાવ્યું હતું િે, િરવામાંઆવી રહ્યાનુંભારતેજણાવ્યુંછે.
ગણાવ્યો છે. આ દવવાદના લીધે
જવાબ માગ્યો છે.
કેસ્ન્િત પ્રાઇવેટ ઇદિટી ફમદએલ કેટટરટોને૧૮૯૪ કરોડ રૂદિયામાં
સંદિપ્ત સમાચાર
દરલાયન્સ જીયોનો ૦.૩૯ ટકા દહપસો ખરીદ્યો છે. આ સાથેજ છેલ્લા
• પાકકસ્તાનના તોપમારામાંએક જવાન શહીદઃ િાકકપતાને૧૪મી આઠ સપ્તાહમાં વેિવામાં આવેલા દહપસાને કારણે દરલાયન્સ
મેએ કાચમીરના િૂંિમાં કરેલા તોિમારામાં એક ભારતીય જવાન ઇન્ડપિીિનેકુલ ૧૦૩૮૯૪ કરોડ રૂદિયા મળ્યા છે.
શહીદ થયો હતો જ્યારે િણ જવાનોને ગંભીર ઇજા િહોંિતા • ૨૧ જૂનના સૂયગ્ર
ા હણથી કોરોના વાઈરસનો નાશ?ઃ િેન્નાઈના
સારવાર માટટ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ મદહનામાં િીજા જવાને એક વૈજ્ઞાદનક કે. એલ. સુદં ર કૃષ્ણાએ દાવો કયોદછેકે૨૬ દડસેપબરે
સરહદે િાકકપતાનના ગોળીબારમાં જીવ ગુમાવ્યો છે. આ વષષે થયેલા સૂયદગ્રહણનો કોરોના સાથે સીધો સંબંધ છે અને ૨૧ જૂને
િાકકપતાને ૨૦૦૦ વખત તોિમારો કયોદ જેથી શપિદવરામ ભંગમાં થનારા સૂયદગ્રહણથી કોરોનાનો નાશ થશે. સુંદર કૃષ્ણાએ કહ્યું છે
૬૯ ટકા વધારો થયો છે.
કેસૂયદગ્રહણ િછી ઉત્સદજદત દવખંડન ઉજાદ(કફશન એનજીદ)ના લીધે
• ઉત્તર પ્રદેશમાં દદલતો પર હુમલોઃ ઉત્તર પ્રદેશના આિમગઢમાં િહેલા ન્યુિોનના કણ સાથેના સંિકકિછી કોરોના વાઈરસ તૂટી જાય
૧૩મી જૂનેદદલતો િર કેટલાક મુસ્પલમોએ જીવલેણ હુમલો કયોદહતો
છે. તેમણે કહ્યું કે, બાયો મોલેકયુલ સંરિના પ્રોદટનનો પયુટટશન
અનેયુવતીઓનેિણ માર માયોદહતો. આ ઘટનામાંપથાદનક િોલીસે
પ્રોસેસ સહુ િહેલાં િીનમાં શરૂ થયો હશે. આગામી સૂયદગ્રહણ
૧૬ મુસ્પલમ યુવકોની ધરિકડ કરીને દરેક આરોિીઓની ઉિર
કોરોના વાઈરસનેખતમ કરવા માટટએક મહત્ત્વિૂણદવળાંક સાદબત
એનએસએ (નેશનલ દસક્યુદરટી એક્ટ) અંતગદત કાયદવાહી કરી
થઈ શકેછે. સૂયદકકરણોની તીવ્રતા વાઈરસનેદનસ્ષ્િય કરી દેશે.
છે. આ ઘટનામાં૧૨ લોકો ઘવાયા હતા.
• આત્મદનભાર રાહત પેકેજ પર સવાલઃ કોરોના સંકટથી દેશની
• પત્રકાર દવનોદ દુઆને દેશદ્રોહના કેસમાં રાહતઃ જાણીતા
િિકાર દવનોદ દુઆ સામેદાખલ કરાયેલા દેશિોહના કેસમાં૧૪મી અથદવ્યવપથાને બિાવવા મોદી સરકારે મે મદહનામાંરૂ. ૨૦ લાખ
ે ની જાહેરાત કરી હતી. આ િેકજ
ે દવશે,
જૂને થયેલી સુનાવણીમાં સુપ્રીમ કોટટે દવનોદ દુઆને વિગાળાની કરોડના આત્મદનભદર િેકજ
રાહત આિી છે. છ જુલાઈ સુધી આ કેસમાંદવનોદ દુઆની ધરિકડ નાણા પ્રધાન સીતારામને તબક્કાવાર માદહતી આિી હતી. તે િછી
નહીં કરવા દહમાિલ પ્રદેશ િોલીસને આદેશ અિાયો છે. જોકે તરત તેની ટીકા થઈ હતી. હવે વડા પ્રધાનના આદથદક સલાહકાર નવી
દદલ્હીઃ
ભારતમાં
િોલીસને આ કેસમાં તિાસ િાલુ રાખવાની તાકીદ છે. દશમલામાં િદરષદનાંસભ્ય આદશમા ગોયલે કહ્યું છે કે, રાહત િેકેજમાં વધુ કોરોનાના સંિમણના કેસ
નોંધાયેલા આ કેસમાં વડા પ્રધાન મોદી અંગે ભ્રમ ફેલાવવાનો સુધારાની સંભાવના છે. માગ અનેિુરવઠા વચ્ચેતાલમેલ જરૂરી છે. દદવસેનેદદવસેવધતા જાય છે.
અથદવ્યવપથાનેવેગ આિવા માગમાંવૃદિની જરૂર છે.
આરોિ દવનોદ દુઆ િર મુકાયો હતો.
૧૬મી જૂનના અહેવાલ પ્રમાણે
• લશ્કરે તૈયબાની મદહલા જાસૂસની િરપકડઃ ભારતીય • ‘સમાજના ભાગલા પાડનારા પોતાનેરાષ્ટ્રવાદી માનેછે’ઃ કોંગ્રેસ ભારતમાં કોરોના િોદિદટવ
એનઆઇએની ટીમે લચકરે તૈયબાની ૨૨ વષદીય મદહલા તાદનયા સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ અમેદરકાના િૂવદ રાજદ્વારી અને હાવદડે કેસની સંખ્યા ૩૪૭૮૨૧ િહોંિી
પ્રવીણનુંજાસૂસી નેટવકકતાજેતરમાંિકડી િાડ્યુંહોવાના અહેવાલ યુદન.ના પ્રોફેસર દનકોલસ સાથેભારત અનેઅમેદરકાના સંબંધો, છે અને દેશમાં મૃત્યુ આંક
છે. ૧૩મીએ તાદનયાને૧૦ દદવસ માટટકપટડીમાંમોકલી અિાઈ છે બંનેદેશોની વતદમાન સ્પથદતના મુદ્દેિિાદકરી હતી. રાહુલેજણાવ્યું ૧૦૦૧૫ થયો છે. સાજા થયેલા
હતુંકેસમાજના ભાગલા િાડવાથી દેશ નબળો િડટછે, િરંતુઆવું
અનેકોલકતાની ઓકફસમાંતેની િૂછિરછ કરાશે.
લોકોની સંખ્યા ૧૮૪૨૪૩ થઈ છે.
• અયોધ્યા બાદ કાશી-મથુરાનો દવવાદઃ દવશ્વ ભિ િુજારી કરનારા િોતાનેરાષ્ટ્રવાદી માનેછે.
દેશમાં સંિમણની ગદત વધતાં
િુરોદહત મહાસંઘ નામના સંગઠન દ્વારા ૧૯૯૧ના એક કાયદાની • દવદેશી હૂંદડયામણની અનામતો અડિો દિદલયનને પારઃ
સોમવારે વડા પ્રધાન નરેન્િ
જોગવાઈને સુપ્રીમ કોટેમાં િડકારાઈ છે. ધાદમદક પથળ સંબંધી કોરોનાના કહેર વચ્ચેલોકડાઉન િછી દેશની ઈકોનોમી ડિકાંખાઈ મોદીએ જાહેર કયુુંકેતેઓ ફરી
૧૯૯૧ના આ કાયદામાંએવી જોગવાઈ છેજેમુજબ ૧૫મી ઓગપટટ રહી છેત્યારેભારત માટટ૧૨મી જૂનેસારા સમાિાર એ આવ્યા કે તમામ રાજ્યો અનેકેન્િશાદસત
૧૯૪૭ દરદમયાન ધાદમદક પથળોની જેસ્પથત હતી તેજ રહેશે. જોકે દેશની દવદેશી હૂંદડયામણની અનામતો િહેલીવાર અડધો દિદલયનને પ્રદેશોનાં મુખ્ય પ્રધાનો સાથે
આ જોગવાઈને હટાવવાની માગ કરાઈ છે. તેથી હવે કાશી અને િાર ગઈ હતી. ફોરેક્સ દરિવદમાંભારતેનવો ઈદતહાસ રચ્યો હતો. બેઠક કરશે.
મથુરાને લઈને દવવાદ થવાની શક્યતા છે. ધાદમદક પથળ (દવશેષ ફોરેક્સ દરિવદને મામલે ભારત હવે િીન અને જાિાન િછી સૌથી
ચેન્નઇ સંલગ્ન ૩ દજલ્લામાં
વધુદવદેશી હૂંદડયામણ ધરાવતો િીજો દેશ બન્યો હતો.
જોગવાઈ) કાયદા ૧૯૯૧ની કલમ િારનેિડકારાઈ છે.
લોકડાઉન
• ટીપીજીએ દરલાયન્સ જીયોનો ૦.૯૩ ટકા દહસ્સો ખરીદ્યોઃ • હંદવાડામાંથી રૂ. ૧૦૦ કરોડનું૨૧ કકલો હેરોઇન જપ્તઃ જપમુ૧૫
રાજ્ય
અનેકેન્િશાદસત
દરલાયન્સ ઇન્ડપિીિેકરેલી જાહેરાત મુજબ ગ્લોબલ ઓલ્ટરનેદટવ કાચમીરના હંદવાડામાં દજલ્લા િોલીસે ૧૧મી જૂને લચકરે તૈયબાના
પ્રદે
શ
ના
મુ
ખ્
ય
પ્રધાનો
સાથેવડા
એસેટ ફમદટીિીજીએ દરલાયન્સ જીયોનો ૦.૯૩ ટકા દહપસો ૪૫૪૬ આતંકીઓને મદદ કરનારા ૩ મદદગારોની રૂ. ૧૦૦ કરોડના ૨૧
પ્રધાન
અને
તે
મ
ની
ટીમ
િિાદ
કરોડ રૂદિયામાં ખરીદ્યો છે. જ્યારે દવશ્વની સૌથી મોટી ગ્રાહક કકલો હેરોઈન અને૧.૩૪ કરોડની રોકડ સાથેધરિકડ કરી હતી.
કરશે તેવા અહેવાલો વચ્ચે

ઓલીએ અગાઉ જ નેિાળમાં
પ્રવેશ માટટખુલ્લી સરહદોનેબંધ
કરી દેવાનુંજાહેર કયુુંહતું.
નેિાળ અને ભારત વચ્ચે
અત્યાર સુધી અંદાજે ૧૭૦૦
કક.મી. ખુલ્લી સરહદો હતી.
ઓલીના પ્રધાનમંડળે સરહદ
વ્યવપથાિન અને સલામતીના
નામે કડકાઇ દશાદવતા સરહદી
િેિમાં સૈન્ય ગોઠવવાન
િરવાનગી આિી છે. આમ
િહેલી વખત નેિાળ-ભારત
સરહદેસૈન્ય ગોઠવાઇ રહ્યુંછે.

મૈત્રીસંદિનો ભંગ કરાયો

ઉલ્લેખનીય છે કે નેિાળની
ડાબેરી િાટદી જેની દવરુિમાં જ
રહી છેતેનેિાળ - ભારત વચ્ચે
સરહદને દનયંદિત કરવી, બંધ
કરવી અને સૈન્ય ગોઠવવું એ
બન્નેદેશો વચ્ચે૧૯૫૦માંથયેલી
મૈિી સંદધનો આ સુધારાથી
નેિાળેભંગ કયોદછે.

કોરોનાની સમીિા માટેમોદીની
મુખ્ય પ્રિાનો સાથેબેઠક

સંિમણ રોકવા દેશમાંફરી એક
વાર લોકડાઉનની િિાદએ વેગ
િકડ્યો છે. તદમલનાડુના મુખ્ય
પ્રધાન ઇ. િલાદનસામીએ િેન્નઇ
તથા તેની િડોશના ૩ દજલ્લામાં
૧૯થી ૩૦ જૂન સુધી
લોકડાઉનની જાહેરાત કરી
દીધી છે. આ દરદમયાનના બે
રદવવારે તો સંિૂણદ શટડાઉન
રહેશે. બીજી તરફ દદલ્હીના
મુખ્ય પ્રધાન અરદવંદ કેજરીવાલ
અને ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન
દવજય રૂિાણીએ અટકળો
ફગાવતાં કહ્યું કે તેમના
રાજ્યમાં ફરી લોકડાઉન લાગુ
કરવાની કોઇ દવિારણા નથી.
બીજી તરફ મુંબઇમાંસોમવારથી
લોકલ િટનો શરૂ કરાઇ હતી.
જોકે, હાલ જરૂરી સેવાઓ સાથે
જોડાયેલા લોકોને જ તેમાં
મુસાફરીની મંજૂરી છે.
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તમેયોગ કરો છો એવુંકોઈ પૂછેએટલેપહેલો
વવચાર આસનોનો જ આવેને? પરંતુખરેખર એવું
નથી. યોગ એટલેઆસન એવી િચવલત માટયતા
કરતાં યોગની વ્યાખ્યા અનેકગણી ગહન અને
વ્યાપક છે. ‘યુજ’ ધાતુમાંથી બનેલા આ શબ્દનો
અથથછેયુવનયન, જોડાણ. પોતાની સાચી ઓળખને
પામવી અને એની સાથે જોડાવું. ૨૧ જૂને સમગ્ર
વવશ્વ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ વદવસ મનાવશે. અલબિ,
આ વષષે કોરોના મહામારીના િકોપના કારણે
જાહેર કાયથિમો તો ભાગ્યે જ ટયાંક યોજાશે, પણ
એક યા બીજા િકારેઆ વદવસની ઉજવણી જરૂર
થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ વદવસ િસંગે વાંચો
યોગની કેટલીક િચવલત વ્યાખ્યાઓ. તેમ જ તનમનને સદાબહાર થવથથ રાખે તેવા કેટલાક
યોગાસનો વવશે...
યોગ મહલષિપતંજલિની દૃલિએ...
યોગના સૌથી િાચીન એવા ૧૯૬ સૂિના ‘શ્રી
પાતંજલ યોગ સૂિ’ નામના ગ્રંથમાં માિ િણ જ
શબ્દોમાં યોગની વ્યાખ્યા થપિ કરાઈ છે. ‘ફાધર
ઓફ મોડનથ યોગા’ તરીકે ઓળખાતા પતંજવલ
ઋવષએ સાયન્ટટફફક ફોમ્યુલાથની જેમ શોટટ એટડ
થવીટ સૂિો દ્વારા યોગને પામવા માટેનાં સીિેટ્સ
શેર કયાાંછે. બીજા જ સૂિમાંશ્રી પતંજવલ યોગની
વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે, ‘યોગ વચિવૃવિ વનરોધ:’.
મનની વૃવિઓનો વનરોધ કરવો એટલે યોગ.
વચિની વૃવિઓ એટલે સરળ ભાષામાં મનમાં
સતત ચાલતા વવચારો, કલ્પનાઓ, અપેક્ષાઓ દ્વારા
ઉત્પટન થતી તમામ હલચલોને રોકવી એ યોગ.
આ ઉતાર-ચડાવથી જ આપણનેસુખ, દુ:ખ, ઈર્યાથ,
અવભમાન વગેરે જાગતાં હોય છે. વચિને, તમારા
મનને જે વાથતવવક નથી એની અંદર ઉલઝાવેલું
રાખેએ વૃવિ. એ સારી પણ હોય અનેખરાબ પણ
હોય. આ વૃવિઓનેવચિ તરફ આવતાંરોકવુંએ
યોગ.
યોગ શ્રીકૃષ્ણની દૃલિએ
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં યોગની બે િચવલત
વ્યાખ્યા છે. ‘યોગ: કમથષુ કૌષલમ્’ એટલે કે
કુશળતાપૂવકથ , વવચક્ષણતાપૂવકથ તમારુંકામ કરવુંએ
યોગ છે. તમે તમારું કામ પૂરેપૂરા ફોકસ થઈને
સારામાંસારી રીતેકરો એ યોગ.
બીજી વ્યાખ્યા છે, ‘સમત્વમ્ યોગ ઉચ્યતે’
એટલેકેસુખ અનેદુ:ખ, સારા અનેખરાબ, તડકો
અનેછાંયડો એમ તમામ સંજોગોમાંસંતવુલત રહેવ,ું
મનને વવચવલત ન થવા દેવું, મનને સમતામાં
રાખવુંએ યોગ છે.
યોગ લિશેકથોપલનષદ
૧૦૮ ઉપવનષદમાં િીજા નંબર પર આવતું
અને મહત્વનું ઉપવનષદ ગણાતા કથોપવનષદમાં
યોગની વ્યાખ્યા કરતાં કહેવાયું છે કે ‘તામ
યોગવમવત મટયટતે ન્થથરાવનવમન્ટિય ધારનામ્’.
મતલબ કે આ દુવનયામાં તમામ દુ:ખ અટેચમેટટ
એટલે કે આસવિને કારણે છે. અને આસવિ
જટમેછેઇન્ટિયોથી. આ ઉપવનષદની દૃવિએ યોગ
એટલેઇન્ટિયોનુંફોકસ બહારથી હટાવીનેઆત્મા
તરફ લઈ જવું.
યોગ લિશેયોગ િલિષ્ઠ
છ ભાગમાંલખાયેલા વહટદુપરંપરાના િાચીન
ગ્રંથ યોગ વવસષ્ઠના છઠ્ઠા ભાગમાંયોગની વ્યાખ્યા
કરતાં કહેવાયું છે કે ‘મનહ િશમનાહ ઉપાયાહ
યોગ ઇત્યાવનવદયતે’. મતલબ કે યોગ એક એવી
પદ્ધવત છે જે મગજને શાંત કરવાનું કામ કરે છે.
મનને સમજીને આવડતપૂવથક એને જ્ઞાન સાથે
પોતાના કટટ્રોલમાં લેવાની પદ્ધવતને આ ગ્રંથકાર
યોગ તરીકેમૂલવેછે.
આ વસવાય પણ અનેક અટય ગ્રંથો સવહત શ્રી
પાતંજલ યોગસૂિ પર કોમેટટરી લખનારા
મહાભારતના રચવયતા મહવષથ વ્યાસથી લઈને
થવામી વવવેકાનંદ, બીકેએસ આયંગર, થવામી
કુવલયાનંદ જેવા સેંકડો જુદા-જુદા કાલખંડમાં
થયેલા વવદ્વાન યોગીઓએ યોગની વ્યાખ્યા કરી છે.
આમાંથી એકેય યોગીઓએ યોગ એટલે આસન
એવુંનથી કહ્યું.
યોગના વવવવધ ગ્રંથો અને ભરોસાપાિ
પુથતકોમાંયોગનાંવવવવધ અંગોમાંઆસનનેથથાન
આપ્યુંછે, પરંતુઆસન જ યોગ છેએ વાથતવવકતા
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નથી. યોગ મહદ્ અંશે શરીર સાથે મનનું વવજ્ઞાન
છે અને એ જ વાત સતત યોગના આદ્યવપતા
મહવષથ પતંજવલએ યોગસૂિમાં વણથવી છે. આગળ
કહ્યુંએમ, વચિ એટલેકેમનની હલચલ પર કાબૂ
મેળવવા માટે આ મહવષથએ અભ્યાસ એટલે કે
િેન્ટટસ, વૈરાગ્ય અને ઈશ્વર િણીધાન એટલે
ઈશ્વરનેસમવપથત થઈ જવુંએ િણ રથતા સૂચવ્યા.
અભ્યાસમાંતેમણે૮ અંગની વાત કરી, જેમાંચોથું
અંગ આસન છે.
આખી વાતનો સાર એટલો જ કે આસન એ
યોગનો એક ખૂબ નાનકડો વહથસો છે. યોગની
સાચી વ્યાખ્યા આસનોથી ખૂબ વવશાળ અને
વવથતૃત છે. બેશક, આસનોને યોગ્ય રીતે અને
વનયવમત ધોરણે કરવામાં આવે તો એ ખૂબ
ઉપયોગી છેઅનેઅનેક શારીવરક, માનવસક લાભ
આપેજ છે.
•••
પગની કાયિક્ષમતા િધારિાથી માંડીને
પેટનો ગેિ દૂર કરિામાંઉપયોગી
લિકોણાિન
આ વષષેઆંતરરાષ્ટ્રી યોગ વદવસ વનવમિેવડા
િધાન મોદીના એવનમેશનવાળા વવવવધ યોગ
પોશ્ચર
સાથેના
વવ વડ યો

વા ઇ ર લ
થયા છે, જેમાંપહેલો
વીવડયો હતો વિકોણાસનનો. આ આસન કરો ત્યારે
જેપોશ્ચર હોય છેએમાંિણ ખૂણા દેખાય છેઅને
વિકોણ જેવો આકાર બનતો હોવાથી એને
વિકોણાસન તરીકેઓળખવામાંઆવેછે.
• લાભ ઘણા: વિકોણાસન તમારી કમરની
નીચેના ભાગમાં લચીલાપણું લાવવા માટે ખૂબ
ઉપયોગી છે. વિકોણાસન જો સાચી રીતે થાય તો
કરનારનેઆર્ાથઇવટસની સમથયા થવાની સંભાવના
ઘટી જાય છે. તમારા વહપ્સ મસલ જો ટાઇટ હોય
તો એેનેલૂઝ કરવાનુંકામ આ આસન કરી આપશે.
આ આસનમાંન્થથર થાઓ ત્યારેતમારી કરોડરજ્જુ
લંબાતી થતી હોય છે એટલે કે એમાં ખેંચાણ
આવવાથી એ વવથતૃત થતી હોય છેજેથી પીઠમાંના
દુખાવાનેલગતી સમથયાઓ પણ દૂર થઈ શકેછે.
તમારા પેટના મસલ્સ પણ ઓપન થવાથી ગેસની
સમથયા દૂર થાય છે. ઘૂંટણમાં દુખાવો હોય એવા
લોકોને પણ આ આસન મદદરૂપ નીવડશે. પગ
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યોગ
એટલે
ખરેખર શું?

સુધારવા માટેઆ િાણાયામ મહત્વપૂણથછે.
સીઝન-ચેટજમાં ગળું પકડાઈ જવાની સમથયા
સામાટય છે, જેને માટે ઉજ્જયી િાણાયામ
મહત્વપૂણથ છે. તમારા રેન્થપરેટરી પાથને આ
િાણાયામ અંદરથી મસાજ આપેછે. આ િાણાયામ
કરવાથી તમારો સેલ્ફ-કોન્ટફડટસ વધે. વ્યવિને
શરદી, ખાંસી અને ગળામાં ખરાશ હોય અને
એન્ટટબાયોવટક આપો તો કદાચ સાત વદવસે સારું
થાય, પણ જો એક વદવસમાં િણ વાર ૨૦-૨૦
રાઉટડ ઉજ્જયી િાણાયામ કરવાની વિન્થિપ્શન
આપો તો િણ જ વદવસમાં ફરક પડ્યાના ફકથસા
જોવા મળ્યા છે.
િજ્ર જેિા મજબૂત બનિુંહોય
તો કરો િજ્રાિન
શરીરને વજ્ર જેવા મજબૂત અને પાવરફુલ
બનાવવાનું કામ આ આસન દ્વારા થાય છે, જેથી
એનું નામ વજ્રાસન પડ્યું છે. વષોથથી વજ્રાસન
કરતા એક યોગિેમી કહે છે કે લગભગ િણેક
દશકના અનુભવ પછી મને સૌથી શ્રેષ્ઠ આસન
લાગ્યું હોય તો એ છે વજ્રાસન. એના અગવણત
લાભોનેકારણેજ માિ યોગમાંજ નહીં પણ જુદાજુદા ધમોર્એ પણ એનેપોતાના રૂટીનમાંસમાવી
લેવાયુંછે. મુન્થલમ ભાઈ-બહેનો નમાઝ પઢેત્યારે
અનેસાથળના મસલ્સનેટોવનંગ કરવાનુંકામ પણ વજ્રાસનમાં બેસતાં હોય
આ આસન કરેછે. માિ યોગ આસનોમાંજ નહીં, છે એ તમે
ઘણાં મેવડકલ જનથલમાં પણ લોટગ વડથટટસ રનર જો યું
માટેઆ આસન રેકમેટડ કરવામાંઆવેછે. થપોટ્સથ
સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ શ્રેષ્ઠ આસન છે.
પગની સમથયા હોય એવા તમામ લોકોને આ
આસન ઉપયોગી છે. જોકે વધુ ઉંમર હોય,
બેલેટસનો િોબ્લેમ હોય તો સપોટટ લઈને આ
આસન કરવું. દીવાલનો કે ટેબલનો સપોટટ લઈને
આ આસન કરવું.’
એક્સપટટ એડ્વાઇઝ: આ આસન કરો ત્યારે બે
પગ વચ્ચેનું અંતર જેટલું વધુ એટલો લાભ વધુ,
કારણ કે એટલી તમારી કરોડરજ્જુ લંબાશે.
સામાટય રીતે બે પગ વચ્ચે િણ ફૂટનું અંતર હ શે .
રાખવામાંઆવતુંહોય છે. બીજુ,ં આ આસન કરતી વહટદુ અને
વખતેતમારુંમાથું, તમારા બટટસ એટલેકેવનતંબ જૈન પરંપરામાં પણ આ પોશ્ચરનો ઉપયોગ ઘણી
એક જ લાઇનમાં હોય એ જરૂરી છે. ઘણા લોકો વિયાઓમાંથાય છે.
માથુંઆગળ લઈ લેછેજેસુધારવુંજોઈએ.
જમ્યા પછી જો કોઈ આસન કરી શકાતુંહોય
ગળાનેિગતા પ્રોબ્િેમ દૂર કરિા હોય કે તો આ એકમાિ આસન છે. તમારા એબ્ડોવમનલ
કોન્ફિડફિ િધારિો હોય તો કરો
અનેતમારા પગના કાફ મસલ્સનો આકાર જોશો
ઉજ્જયી પ્રાણાયામ
તો એ પણ લગભગ સરખો છે. ખોરાક ઝડપથી
આ િાણાયામને એની ટાઇમ િાણાયામ પચાવવાથી લઈનેપેટ અનેયુવરનરી એવરયાની તો
કહેવાય છે. ઉદ્ એટલેફોસથઅથવા ઝડપ અનેજય અનેક સમથયા માટે આ રામબાણ આસન છે.
એટલેવવજય, સફળતા. વવજયઘોષ એટલેઉજ્જયી. બેકપેઇન, સાઇવટકા અને થપાઇનલ કોડટને લગતા
વવવવધ યોગ સંથથા સાથેવષોથથી જોડાયેલા અનેકે. ઘણા િોબ્લેમ વજ્રાસનથી સોલ્વ થાય છે, કારણ કે
જે. સોમૈયા કોલેજમાં યોગ વવભાગના વડા ડો. આ આસનમાં બેસવાથી તમારા શરીરનું પોશ્ચર
દીપક બગવડયા કહેછે, ‘ઉજ્જયી િાણાયામ કરેએ સુધરે છે. તમે ઇચ્છો તોય ખૂંધ વાળીને બેસી ન
જીતે. ઉજ્જયી િાણાયામ કરનાર વ્યવિને દરેક શકો એટલે શરીરની અંદરની િોસેસને વેગ મળે
સંજોગોમાંસફળતા મળેએવુંકહેવાય છે. આપણે છે. આ આસન બ્લડ-સટયુલ
થશ
ે નનેવધારતુંહોવાથી
પાણી ગળતા હોઈએ ત્યારે જે રીતે કંઠને સહેજ શરીરના કોઈ પણ વહથસામાં િોબ્લેમ હોય તો
સંકુવચત કરીએ છીએ એવુંસંકુચન ગળામાંકરીને પૂરતા બ્લડ ફ્લોનેકારણેપૂરતો ઓન્ટસજન જે-તે
શ્વાસ લેવાનો હોય છે. શ્વાસ લેતી વખતે સહેજ વહથસામાંપહોંચવાથી હીવલંગ ઝડપી બનેછે. બીજુ,ં
ઘષથણનો અનુભવ થશે. આ િાણાયામ ટયારેય પણ વજ્રાસનથી શરીરની ૭૨,૦૦૦ નાડીઓ શુદ્ધ થાય
કરી શકાય છે, કોઈ પણ થથળે અને કોઈ પણ છે. ગભથવતી મવહલાઓ પણ આ આસન વન:સંકોચ
સમયે. ગળાને લગતી કોઈ પણ સમથયા હોય તો કરી શકે છે. વેઇટલોસ માટે પણ આ આસનથી
આ િાણાયામથી સારુંથઈ જ જશે. કંઠમાંસંકુચન પવરણામ મળતુંઅમેજોયુંછે.
કરવાને કારણે થતા ઘષથણથી તમારો વોકલ કોડટ એક્સપટટ એડ્વાઇઝ: વજ્રાસન કરવાની તકલીફ
અને થાઇરોઇડનો એવરયા ઉિેવજત થશે. એ પડતી હોય એવા લોકોએ પગની ઉપર અનેપગની
જગ્યાએ બ્લડ-સટયુથલેશન સુધરશેઅનેથવાભાવવક નીચેના વહથસામાંતફકયો અથવા વાળેલી યોગ મેટ
રીતે એની કાયથક્ષમતા પણ વધશે. વસંગર હોય રાખવી જેનાથી આ આસન સરળતાપૂવથક કરી
તે મ ના
શકાશે. ૩૦ સેકટડથી આ આસનમાં બેસવાની
અવાજને
િેન્ટટસ શરૂ કરવી. પછી ધીમે-ધીમે તમારી
આવશ્યકતા મુજબ સમય વધારતા જવો.
આસનો કરતી વખતે પસીનો તો દૂર
શ્વાસોચ્છ્વાસની ગવત પણ વધવી ન જોઈએ એની
ચોકસાઈ રાખવામાં આવે એ જરૂરી છે. એ જ
આસનની સાચી રીત છે
વાચક મિત્રોઃ અહીં સૂચવેલા યોગાસનનો
અભ્યાસ કરતાં પૂવષે પોતાની શારીવરક-માનવસક
સુખાકારી અવશ્ય ધ્યાનમાંરાખશો. શટય હોય તો
કોઇ યોગાસનનો વનયવમત અભ્યાસ કરતાંપહેલાં
યોગ વનર્ણાતનુંવ્યવિગત માગથદશથન મેળવો.
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ગુહા અનેગુજરાતઃ આિો હોય ઇવતહાસ?

પદ્મભૂષણ
પ્રાપ્ત
ઇલતહાસકાર રામચંદ્ર ગુહાએ
વળી ટોપલીમાં બેઠેલા સાપને
છંછેડ્યો છે. લવવાદ અને કોઈ
તકક લવનાનો લવવાદ જ્યારે
છેડવામાં આવે ત્યારે આવું બને
છે.
ગુજરાતમાં ગુહાના
તાજેતરનાં એક ‘સ્વવટ’ પર
ખાપસી પ્રલતલિયા પેદા થઈ છે.
ખુદ મુખ્ય પ્રધાન લવજય
રૂપાણીએ કહેવું પડ્યું કે કેટલાંક
તત્ત્વોનેલવભાજનમાંજ રસ પડે
છે. લશક્ષણ પ્રધાન ભૂપેડદ્રલસંહ
ચૂડાસમાએ પણ લવરોધ કયોા કે
ગુજરાતની સંપકૃલતને જાણ્યાપરખ્યા લસવાયનાં લવધાનમાં
કોઈક મેલો ઇરાદો હોવો
જોઈએ.’
તેમની અને બીજા ઘણા
લનરીક્ષકોની,
નાગલરકોની
આવી આશંકા સાચી છે.
રામચંદ્ર ગુહાએ એવી સ્વવટ
કરી કે ગુજરાત સાંપકૃલતક રીતે
અનેબંગાળ આલથાક રીતેપછાત
છે. લવધાન તેમનું નથી. ફફલલપ
પપ્રેટ (કે પપ્રાટ)નું છે. ગુહાએ
માત્ર અવતરણ મૂક્યું અને
પોતાની છદ્મ શરારતનો પલરચય
આપ્યો.
એક નાગલરકે લખ્યું છે કે
બીજા કોઈ - મહારાષ્ટ્ર જેવા પ્રદેશ લવશેઆવુંલખાયુંહોત તો
ત્યાંપ્રચંડ લવરોધ થયો હોત.
ગુજરાતને‘ઝેર પી જવાની’
આદત છે, ઇલતહાસ કહે છે કે
તેને કારણે લવક્ષોભ કે આવેશ
લવના ગુજરાત સવાક્ષેત્રેઆગળ
વધી રહ્યુંછે.
હા, સાંપકૃલતક ગુજરાતનો
નકશો તો પુરાણ-પ્રાચીન છે.
અવાાચીન ઇલતહાસ મુજબ પણ
૫૦૦૦ વષા જૂની સાંપકૃલતક
યાત્રા છે. લોથલ - ધોળાવીરા,
ઘૂમલી, લાંઘણજના પુરાતત્વીય
પ્રમાણો,
શ્રી
કૃષ્ણનો
દ્વાલરકાલનવાસ, દ્વાલરકાધીશ અને
સોમનાથ મહાદેવની મહત્તા,
અષ્ટાવિ ગીતાનુંજ્યાંઅષ્ટાવિ
લનમાાણ કયુું અને જ્યાં ગાયત્રી
મંત્ર સવાપ્રથમ રચાયો; તે આ
ગુજરાતનો સંપકૃલત-વૈભવ છે.
લોથલ એક જમાનામાં
આંતરરાષ્ટ્રીય મથક હતું.
મધ્યકાળમાં લવિભરની સંપકકભાષા ગુજરાતી રહી હતી.
લવનાશથી
લનમાાણ
એ
ગુજરાતનો મહામંત્ર છે.
અવાાચીન કલવ વીર નમાદે તેને
પોતાના અમર ગીતમાં વ્યક્ત
કયોા છેઃ ‘જય જય ગરવી
ગુજરાત!’ પ્રાથલમક શાળાનો
લવદ્યાથસી પણ જાણેછેકેગુજરાતે
સંપકૃલત
અને સંવાદના

મહાપુરુષો પેદા કયાા અને
પવાતંત્ર્યનાયકો પણ!
મહાત્મા ગાંધી, સરદાર
વલ્લભભાઈ પટેલ, પવામી
દયાનંદ સરપવતી, પંલડત
ચયામજી કૃષ્ણવમાા, દાદાભાઈ
નવરોજી, કલવ નમાદ, માદામ
કામા... કેવાં કેવાં નામો? અરે,
લશવાજી જડમે સહ્યાદ્રીમાં અને
તેનુંહાલરડુંઅમારો કાલઠયાવાડી
કલવ રચેછેઃ ઝવેરચંદ મેઘાણીનું
‘લશવાજીનુંહાલરડું!’
રામચંદ્ર ગુહાને ગુજરાતી
ભાષા તો ક્યાંથી આવડે?
આવડતી હોત તો તેણે ફફલલપ
પપ્રેટનાંમહોરાંહેઠળ ગુજરાતને

તસવીરેગુજરાત
- વિષ્ણુપંડ્યા

આવી ગાળ દીધી ના હોત કે
ગુજરાત પછાત છે, સંપકૃલત
તેનામાંનથી!
ગુજરાતમાં સંપકૃલતધારા ના
હોત તો પવામી સહજાનંદ
અયોધ્યાનેછોડીનેઅહીં આવ્યા
ના હોત. અરે, જે બંગાળનું
ગુહાએ નામ લીધું છે તે
બંગાળથી યુવા સડયાસી પવામી
લવવેકાનંદે ગુજરાત ભ્રમણ ના
કયુું હોત. પવામીને લશકાગો
ધમાપલરષદમાં જવાની પ્રેરણાનું
બીજ જેતલસરના પટેશન માપતરે
આપ્યુંહતું!
ગાંધીની
દાંડીકૂચ,
‘બારડોલાઈઝ્ડ ઇસ્ડડયા’ માટે
જાણીતુંબારડોલી સત્યાગ્રહ, દેશ
માટે જાણીતા ‘નેહરુ ચાચા’ની
સામે પોતાના ‘ઈડદુ ચાચા’
ઊભા કરીનેથયેલુંમહાગુજરાત
આંદોલન,
લવદ્યાથસીઓએ
ભ્રષ્ટાચાર લવરોધનું ચલાવેલું
નવલનમાાણ અને જ્યારે ગુહા
લિલટશ લિકેટની વાતો લખવામાં
મગ્ન હતા ત્યારે કટોકટી અને
સેડસરલશપની
લખલાફના
આંદોલનમાં ગુજરાતે ભજવેલો
ભાગ...
હા, એ આંદોલનમાં સલિય
નરેડદ્ર મોદી આજે દેશના વડા
પ્રધાન છે. ગુહાએ વારંવાર
તેમને નાપસંદ કયાા છે અને
નાગલરકતા સંશોધન કાનૂનના
લવરોધ માટે તો આંદોલનમાં
જોડાયા હતા. અમદાવાદ
યુલનવલસાટીમાં તેમને ઇલતહાસ
(આવો ઇલતહાસ?) ભણાવવો
હતો પણ લવદ્યાથસીઓ ચેતી ગયા.
યુલનવલસાટીના
મેનેજમેડટને
રજૂઆત
કરી
એટલે
યુલનવલસાટીએ લવવેકપૂવકા ગુહાને

ના પાડી બસ, મૂળ કારણ આટલું
જ. એક વાર ગાંધી - સાવરકર ગોડસે લવવાદમાંયે તેમણે
પોતાની કોલમમાં રોષ ઠાલવ્યો
અનેઆક્ષેપો પણ કયાું.
લોકશાહીમાં
લવચાર,
પવાતંત્ર્ય મહત્ત્વનુંછેએટલેતેવું
કરે તેમાં વાંધો નહીં પણ
ગુજરાત સંપકૃલતલવલહન છે એવું
કહેવાની જરૂર હતી ખરી? ખરી
વાત એ છે કે ઇલતહાસના નામે
અનથાકારી લેખનનો અપપ્રયોગ
શરૂ થયો છે. ઇલતહાસના વૈલિક
અભ્યાસીઓ કહેછેકેવામપંથી
વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે કે
સમાજને લવભાજન તરફ લઈ
જવો. કમનસીબેભારતલવરોધી
પસ્ચચમી પલરબળો પણ તેમાં
સામેલ થયાંછે.
જેનુંલવધાન ગુહાએ ટાંક્યું
તે ફફલલપ પપ્રેટ લિલટશ લેખક
હતો, ભારતીય મલહલાને
પરણેલો. ૧૯૩૦માં કમ્યુલનપટ
ઇડટરનેશનલનો કટ્ટર સભ્ય
બડયો. લિલટશ સામ્યવાદી
લવચારક રજની પામદત્તના ભાઈ
ફકલેમેડટ દત્તે તેને ભારતમાં
સામ્યવાદને મજબૂત કરવા માટે
મોકલ્યો, પણ લવપરીત પલરણામ
આવ્યું. મેરઠ ષડયંત્રમાં બીજા
સામ્યવાદીઓ સાથે તે પકડાયો
ને
જેલમાં
હડાહડ
સામ્યવાદલવરોધી બની ગયો!
અમેલરકાવાદી અખબાર ચલાવ્યુ.ં
મૂડીવાદનો પ્રવકતા બડયો!
રલશયાના ફીનલેડડ પરના
આિમણનો લવરોધ કયોા એટલે
સામ્યવાદીઓએ તેને તડીપાર
જાહેર કયોા હતો. નેહરુની
સમાજવાદી નીલતનો તે
કટ્ટરલવરોધી હતો. સીતારામ
ગોયેલના જાણીતા પુપતક
‘લજનેસીસ એડડ ગ્રોથ ઓફ
નેહરુઇઝમ’ની પ્રપતાવના તેણે
લખી છે. નેહરુ લવશેતેણેલખ્યુંઃ
‘હી ઇઝ મોર ક્મ્યુલનપટ!’
કાચમીરની ખીણને પવતંત્ર
કરવાનો તે આગ્રહી રહ્યો.
૧૯૭૧માંકેડસરના રોગનેલીધે
તેમૃત્યુપામ્યો.
ગુહાએ તેનુંલવધાન ‘સ્વવટ’
કયુું તેને માત્ર નુકતાચેની
ગણવી? જવાબ ‘ના’માં આવે
છે. પણ આને લીધે તેનું
ઇલતહાસકાર હોવું પ્રચનલચહ્ન
બની ગયુંછે.
પોતાના લવચારો અને
પ્રલતબદ્ધતા હોય તો પણ
ઇલતહાસ-લેખનમાં પૂવાગ્રહ કે
પક્ષપાત મોટા દુચમનો છે.
મુસીબત એ છે કે આજકાલ
‘આવા પૂવગ્ર
ા હો સાથેલખવુંતેને
‘તટપથતા’નુંલબરુદ અપાય છે!

મુંબઈ હીરાબજાર ખૂલતાંજ બેવેપારીઓનુંરૂ. ૨૫ કરોડમાંઉઠમણું

મુંબઈઃ કોરોનાને કારણે વૈલિક બજારમાં ડાયમંડ
ઇડડપટ્રીને મોટો ફકટો પડ્યો છે. મુંબઈ હીરાબજાર
હજુ તો હમણાં જ શરૂ થયું છે ત્યાં જ બે હીરા
વેપારીઓ ગાયબ થઈ જતાંલેણદારો અનેઅડય હીરા
ઉદ્યોગકારોમાંદહેશત ફેલાઈ છે. જેબેવેપારી ગાયબ
થયા તેમના લેણદારો અને અડય હીરાવેપારીઓ

20th June 2020 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

કારખાનેદારોના આશરે રૂ. ૨૫ કરોડથી વધુ પેમડેટ
સલવાયા હોવાની ચચાાશરૂ થઈ છે. ઉત્તર ગુજરાત
પંથક સાથે સંકળાયેલા આ વેપારીઓ સુરત તથા
મુંબઈના વેપારી પાસે પોલલચડ ડાયમંડનો જથ્થો
ખરીદીને તેનું લવદેશી બજારમાં વેચાણ કરતા હતા.
તેઓ ચાઈનામાંવધુવેપાર કરતા હતા.
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ઈતિહાસકાર રામચંદ્ર ગુહાની ગુજરાિી
સંસ્કૃતિ તિશેતિિાદી ટ્વિટઃ લોકોમાંરોષ

ગાંધીનગરઃ ઈવતહાસકાર રામચંદ્ર ગુહાએ
તાજેતરમાંવિવિશર િેખક ફિવિપનેિાંકીનેસ્વિિ
કરી હતી કે, ગુજરાત પાસેમાત્ર પૈસો છે, સંલકૃવત
નથી જ્યારે બંગાળ પાસે સંલકૃવત છે! આ
અવભપ્રાય વિવિશરેઆઠેક દાયકા અગાઉ આલયો
હોિાનું ગુહાએ જણાવ્યું હતું. ગુહાની વિિાદાલપદ
સ્વિિ પછી #GuhaDividesIndia પર િોકોએ
રામચંદ્ર ગુહાનેસણસણતા જિાબો આલયા છે.
આ જિાબો આપનારાઓમાંગુજરાતના મુખ્ય
પ્રધાન રૂપાણીથી િઈને રાજકીય નેતાઓ, તેની તેમનેજાણ નથી?
ઈવતહાસકારો અને વબનગુજરાતીઓ પણ હતા.
બંગાળીઓનો પણ રોષ
િોકોએ ગુહાને ચોપિાવ્યું છે કે ગુજરાત એિું
કાિીબારી - અમદાિાદના પૂિષ પ્રમુખ એસ.
રાજ્ય છે કે જેણે અસય રાજ્યોના િોકોને પણ ચક્રિતતી જણાિેછેકે, હું૪૦ િષષથી ગુજરાતમાંરહું
પોતાનામાં સમાવ્યા છે. પારસીઓને પોતાના છું. આ પ્રકારની સરખામણી વબનજરૂરી છે.
પ્રદેશમાં આશરો આલયો એ ગુજરાતી સંલકૃવતની ગુહાએ પોવિવિકિ સ્વિિ કરીનેગુજરાત-બંગાળ
મહાનતા છે. ગુજરાતની સંલકૃવત કોઈ ગુહા કે િચ્ચે િૈમનલય ઉભું કરિાનો પ્રયત્ન કયોષ છે.
ફિવિપના સવિિફિકેિની
ગુજરાતની
ભવ્ય
ગુજરાતના સાંસ્કૃતતક વારસાની ઝલક
મોહતાજ નથી.
સંલકૃવતનાંઅમેસાક્ષી રહ્યા
જાણીતા
િેખક, • એક હજાર િષષ કરતાં પણ િધારે જૂની છીએ.
પત્રકાર
અને ગુજરાતી ભાષા • માત્ર વહંદુ જ નહીં પણ જૈન,
સરદાર પિેિ યુવન.ના
ઈવતહાસકાર પદ્મશ્રી બૌદ્ધ અનેમુસ્લિમ સવહત તમામ ધમષની સંલકૃવત વિપાિિમેસિ ઓિ એલિાઇિ
વિષ્ણુ પંડ્યાએ જણાવ્યું અહીં ખીિી • વસદ્ધરાજ જયવસંહ જેિા એસિ ઇસિરવિવસસ્લિનરી
કે, ગુજરાત અને શાસકોના સમયમાં હેમચંદ્રાચાયષ જેિા વિદ્વાનો. સાયસ્સસસના િિા પ્રો.
પસ્ચચમ બંગાળ િચ્ચે • નમષદ યુગ, પંવિત યુગ, ગોિધષન યુગ અને સુવનિ ચાકીએ જણાવ્યુંકે,
કિિાશ ઊભો કરિાનો ગાંધી યુગમાંસાવહત્ય અનેકળાનો વિકાસ થયો. ગુજરાતમાં ભવ્ય લથાપત્યો
પ્રયાસ ગુહાએ કયોષ છે.
- મંવદરો અને િાિ છે.
દેશના િિા પ્રધાન ગુજરાતી છે તે તેમને પેિમાં ગુજરાતમાં િિીિોને માન આપિાની સંલકૃવત છે.
દુઃખે છે. ફિવિપ લપ્રાિ સામ્યિાદી િેખક છે. જેને અહીંની સંલકૃવતમાં પી સી િૈદ્ય જેિા ગવણતજ્ઞો તો
જોયા જાણ્યા િગર ગુહાએ કિ, કોપી, પેલિ કયાષં નમષદ, મેઘાણી અનેનરવસંહ મહેતા જેિા સજષકોનાં
છે. ગુજરાત યુવન.ના ઈવતહાસ વિભાગના િિા પ્રો. મૂળ છે. ગુજરાત સાંલકૃવતક િારસામાં જરાય
અરુણ િાઘેિાએ જણાવ્યુંકે, આિિા મોિા ગજાનાં ઉતરતુંનથી.
ઇવતહાસકારને ગુજરાતનો ભવ્ય સાંલકૃવતક
ઉલ્િેખનીય છે કે ગુહાના રાષ્ટ્રીય પુરલકાર
ઇવતહાસ ન ખબર હોય તેશરમજનક છે. હિલપા- વિજેતા પુલતક ‘ગાંધી - ધ ઈયસષ ધેિ ચેજસિ ધ
વસંધુ સંલકૃવતનાં મોિા મથકો ગુજરાતમાં છે. િલ્િિ’માંતેઓએ મૂળ ગુજરાતી મહાત્મા ગાંધીજીનાં
િલ્િભી બૌદ્ધ ધમષનું મોિું કેસદ્ર રહ્યું છે. િલ્િિ ત્રણ દાયકાની સિરનો જ ઉલ્િેખ અને િખાણ
હેવરિેજ રાણકી િાિ અનેચાંપાનેર ગુજરાતમાંછે. કયાાંછે.

વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઇવેજમીન તવવાદ

નવસારીઃ નિસારી વજલ્િામાંથી પસાર થનારા
િિોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઇિેમાિેખેિૂતોની
જમનીની ફકંમત િષષ ૨૦૧૧ની જંત્રી મુજબ
ચૂકિિાના આદેશ સરકારે આપતાં હોબાળો
મચી ગયો છે. રૂ. ૫૦થી ૭૦ િાખ વિઘાના બદિે
માત્ર રૂ. ૧૨ િાખ ચૂકિિાનો ઓિિર મળતાં
ખેિૂતોમાંભારેરોષની િાગણી િેિાઈ છે.
આઠ િષષ અગાઉ િિોદરા - મુંબઈ િચ્ચે
સરકારે એક્સપ્રેસ હાઈિે બનાિિા માિેની
જાહેરાત કરી હતી. આ માિેિતષમાન હાઇિેની
બાજુમાં આિેિી જમીનોને સંપાદન કરિાની
આિચયતા હોિાથી તેના માિે સરકારે જરૂરી
કાયષિાહી હાથ ધરિામાં આિી હતી. જેમાં
જમીનની ફકંમત બાબતે રાબેતા મુજબના

વિિાદોની જેમ જ આ બાબતે દરેક જગ્યાએ
જમીન સંપાદન અંગે વિરોધ થતો રહ્યો હતો.
આ અંગે કાનૂની સંઘષષ પણ ચાલ્યો હતો.
દેશની જે તે હાઇ કોિિથી િઈને સુપ્રીમ કોિિ
સુધી આ મામિો પહોંચ્યો હતો. ખેતીિાયક
જમીનની બજાર ફકંમતની માગણી સામે
સરકાર જંત્રી ફકંમત ચૂકિિા પર અિકી ગઈ
હતી. હિે અઢી મવહના બાદ િોકિાઉન
ખોિિામાં આિતા સરકારે િિોદરા - મુંબઈ
િચ્ચે બનનારા એક્સપ્રેસ િે માિે નિસારી
વજલ્િાના ખેિૂતોનેનોવિસ પાઠિી છેઅનેતેમાં
તેમની જમીનનો કબજો ૬૦ વદિસમાં િિોદરા
- મુંબઈ એક્સપ્રેસ િેઓથોવરિીનેસુપ્રત કરિા
જણાવ્યુંહતું.

હીરા ઉદ્યોગના ભીષ્મ પિતામહ
મહેતાનુંમંુબઈમાંપનધન

સુરતઃ હીરાઉદ્યોગમાં ભીષ્મ
વપતામહ તરીકેઓળખાતા અને
અરુણકુમાર એસિ કંપની તથા
રોઝી બ્લ્યૂ િાયમંિ કંપનીના
લથાપક અરુણ મહેતા (ઉં ૮૦)નું
રવિિારે મુંબઈમાં વનધન થયું
હતું. ૧૨મી જૂનેમુંબઈમાંવનિાસ
લથાને બાથરૂમમાં પગ િપસી
જતાંઅરુણ મહેતા કોમામાંસરી
પડ્યા હતા.
મુંબઈની
ખાનગી
હોસ્લપિિમાંસારિાર દરવમયાન
રવિિારે તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.
૬૯ દેશોમાં અરુણકુમારની
હીરાની ઓફિસો કાયષરત છે.
ઉલ્િેખનીય છેકેઅરુણકુમારના

પુત્ર રસેશ મહેતાની દીકરી
ચિોકાનાં િગ્ન
મુકેશ
અંબાણીનાં પુત્ર આકાશ સાથે
થયાં છે. તેથી આ કુિુંબ
અંબાણી પવરિાર સાથે પણ
નજીકનો સંબંધ ધરાિે છે.
િાયમંિ એસોવસએશન દ્વારા
સોમિારેવનણષય િેિાયો હતો કે,
અરુણકુમારના વનધનના િીધે
સુરત અનેમુંબઈ હીરાઉદ્યોગમાં
મંગળિારે બંધ રખાશે. લિ.
અરુણકુમાર િષષ ૧૯૭૦માં
હીરાના આંતરાષ્ટ્રીય િેપાર
પ્રારંભમાં મોખરે હતાં.
હીરાઉદ્યોગમાંએવથકિ િેપારમાં
તેમણેઘણુંયોગદાન આલયુંછે.

ન્યૂજસસીમાંબોરસદ
તાલુકાના યુવકનું
કોરોનાથી મોત

સાણંદઃ અમેલરકાના ડયૂ
જસસીમાં રહેતા બોરસદ
તાલુકાના વાસણા-બો ગામના
ગુજરાતી યુવકનું કોરોનાથી
મોત થયું હોવાના સમાચાર
૧૩મી જૂનેમળ્યાંછે.
થોડાંક વષોા પૂવવે ડયૂ
જસસીમાં પથાયી થયેલો શૈલેષ
પટેલ નામનો યુવક કોરોના
સંિલમત
થયો
હતો.
પલરવાજનોએ ડયૂ જસસીની
પથાલનક હોસ્પપટલમાં સારવાર
માટે દાખલ કરાયા પછી દસ
લદવસ બાદ ૧૩મી જૂને રાત્રે
યુવકનુંમૃત્યુથયુંહતું.
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આ તેકેવડો મોટો લોચો?!ઃ HCQ નુકસાનકારક
હોવાનુંસંશોધન ખોટુંહતું, હવેફરી દવાની તપાસ થશે

બોસ્ટન: કોરોના સારવાર માટે હાઈડ્રોક્સસક્લોરોરિનાઈન
(HCQ) દવા ઉપયોગી નથી એવા બે રરસચચ પેપર જગરવખ્યાત
મેરિકલ જનચલ ‘ધ લાન્સેટ’ અને ‘ન્યુ ઈંગ્લેન્િ જનચલ ઓફ
મેરિરસન’માં થોિાક સમય પૂવવે પ્રકારિત થયા હતા. આ બન્ને
મેરિકલ જનચલ અરત પ્રરતરિત હોવાથી તેના પર ભરોસો રાખીને
વર્િડહેર્થ ઓગવેનાઈઝેિન (‘હૂ’)એ હાઈડ્રોક્સસક્લોરોરિનાઈનની
ટ્રાયલ બંધ કરી દીધી હતી. હવે બન્ને જનચલે પવીકાયુું છે કે તેણે
પ્રકારિત કરેલુંસંિોધન સો ટકા ભરોસાપાત્ર નહોતું.
ઉર્લેખનીય છે કે િરૂઆતમાં અનેક અહેવાલો એવા આવ્યા
હતા કેઆ દવા કોરોનાની સારવારમાંઉપયોગી છે. આથી ‘હૂ’એ
દાવાની યથાથચતા ચકાવા માટેદવાના પરીક્ષણો િરૂ કરાવ્યા હતા.
દુરનયાભરમાં હાઈડ્રોક્સસક્લોરોરિનાઈન (HCQ) નામ ગાજતું
થઇ ગયું હતું. જોકે મે મરહનામાં આ બન્ને મેરિકલ જનચલમાં
દવાની ઉપયોરગતા સામેસવાલો ઉઠાવતુંસંિોધન રજૂથયા પછી
તેનો પ્રયોગ બંધ કરી દેવાયો હતો. અને હવે આ બન્ને જનચલે
પવીકાયુુંછેકેતેમાંરજૂથયેલુસંિોધન ૧૦૦ ટકા ભરોસાપાત્ર ન
હતું.
‘ધ લાન્સેટ’ અને ‘ન્યુ ઈંગ્લેન્િ જનચલ ઓફ મેરિરસન’ના આ

એકરાર હવેવર્િડહેર્થ ઓગવેનાઈઝેિન ફરીથી દવાની ટ્રાયલ િરૂ
કરિે. મૂળભૂત રીતે મલેરરયા માટે વપરાતી આ દવા કોરોનામાં
ઉપયોગી હોવાનુંઅમેરરકી પ્રમુખ સરહત ઘણા લોકો માનેછે. જોકે
હેર્થ ઓગવેનાઈઝેિનેહજુસુધી તેનેસત્તાવાર દવા તરીકેમાન્યતા

ડેટમાકકે કોરોના ટેસ્ટ માટે રોબોટ
વિકસાવ્યોઃ જાતે જ સ્િેબ ટેસ્ટ કરી લેશે

કોપનહેગન: દુવનયાભરમાં લાખો
લોકો કોરોનાની ઝપટે ચઢી ગયા છે.
સાડા ત્રણ લાખથી િધુ જીિ ગુમાિી
ચૂસયા છે. આિી જીિલેણ મહામારી
સામે લડિા માટે ડેટમાકકના
વિજ્ઞાનીઓએ
એક
રોબોટ
વિકસાવ્યો છે, જે જાતે જ ટેસ્ટ માટે
સ્િેબ લઇને તેને સુરવિત રાખિાનું
કામ કરી લે છે. આ રોબોટનો સૌથી
મોટો ફાયદો એ છે કે તેનાથી સેમ્પલ
લેનારા સ્િાસ્થ્યકમમીઓને સંક્રમણથી
બચાિી શકાશે. યુવનિવસિટી ઓફ
સધનિ ડેટમાકકે આ રોબોટ વિકસાવ્યો
છે. કોરોનાના ટેસ્ટ માટે
વિકસાિાયેલો આ વિશ્વનો િથમ ઓટોમેવટક
રોબોટ છે.
રોબોટ બનાિનારા િો. વથયુવસયુસ રજીત
સિારીમુથુ જણાિે છે કે રોબોટે સૌિથમ મારો ટેસ્ટ
કયોિ હતો. રોબોટે ગળામાં સ્િેબ જ્યાં
પહોંચાડિાનો હતો તે જગ્યાએ સહેલાઇથી
પહોંચાડ્યો તે જોઇને હું દંગ રહી ગયો. આ એક
મોટી સફળતા છે. સિારીમુથુ કહે છે કે તેઓ એક
મવહનાથી ૧૦ લોકોની ટીમ સાથે રોબોટ ડેિલપ
કરિામાં વ્યસ્ત હતા. હાલ સેમ્પલ લેતી િખતે
સ્િાસ્થ્યકમમીઓએ પીપીઇ કકટ પહેરિી પડે છે,
અને તે ફરી ઉપયોગમાં પણ નથી લઇ શકાતી.

આથી સ્િાસ્થ્યકમમીઓ પાસેથી આશા રખાય છે કે
તેઓ ઓછામાં ઓછા ૮-૯ કલાક સુધી પીપીઇ કકટ
પહેરીને કામ કરતા રહે. આ સંજોગોમાં રોબોટ
ઘણા ઉપયોગી બનશે.
દદમી આ રોબોટની સામે બેસીને મોઢું ખોલે છે
અને રોબોટ તેના મોઢામાં સ્િેબ નાખે છે. પછી
સેમ્પલ લઇને રોબોટ તે સ્િેબને ટેસ્ટ ટ્યૂબમાં
મૂકીને પેક કરી દે છે. સ્િેબ ટેસ્ટ સૌથી સચોટ હોય
છે, પણ તેમાં સેમ્પલ લેનારને પણ સંક્રવમત થિાનું
જોખમ રહે છે. આ સમગ્ર કામગીરીમાં રોબોટના
ઉપયોગથી તે જોખમ દૂર થઇ જશે. થ્રી-ડી વિટટર
દ્વારા બનેલા આ રોબોટનો ઉપયોગ ટૂંક સમયમાં
જ શરૂ થઇ શકે છે.

જે ચીજનો સ્િાદ થોડોક કડિો હોય
અને જીભને જે પસંદ ન પડે, તે
સ્િાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક
હોય છે. મેથીની પણ આિી જ
ચીજમાં ગણતરી કરિી પડે. ઘરની
રસોઈસામગ્રીમાં સહેલાઈથી મળતી
મેથી ઔષધીય ગુણ અને ઘણા બધા
પોષકદ્રવ્યોથી ભરપૂર છે.
ડાયાવબટીસ વનયંત્રણમાં ન હોય,
પાચન અંગેની સમસ્યાઓ હોય, કોલેસ્ટ્રોલની
પરેશાનીને ઠીક કરિી હોય કે પછી િજન ઓછું
કરિું હોય તો મેથી એક અસરકારક દિા બનીને
સહાયભૂત થાય છે. િારંિાર ભૂખ લાગિાની
સમસ્યા દૂર થાય છે.
એન્ટટઓન્સસડટટ અને એન્ટટઈટફલેમેટ્રી
ગુણથી ભરપૂર મેથી શરીર માટે ખૂબ જ
ફાયદાકારક છે. મેથીમાં ફાઈબરનું િમાણ િધુ
હોિાથી ટાઈપ-૧ અને ટાઈપ-૨ બંને િકારના
ડાયાવબટીસમાં ફાયદો થાય છે. મેથી શરીરમાં

ચરબીને જમા થતી રોકે છે. બે-ત્રણ
મવહના સુધી પીિાથી ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ
િધે છે અને કુલ કોલેસ્ટ્રોલ સ્તરમાં
પણ ઘણો ઘટાડો થાય છે.
મેથીની ચા બનાિીને પી
શકાય, તેના પીલાં કાઢીને ખાઈ
શકાય અને પાિડર બનાિીને મધ
સાથે પણ ખાઈ શકાય. જોકે મેથીના
દાણાનો ભરપૂર ફાયદો મેળિિો હોય તો
મેથીનું પાણી પીિું જોઈએ. મેથીનું પાણી બનાિિા
માટે એક મોટા બાઉલમાં પાણી લો અને તેમાં બે
ચમચી મેથી નાખીને અને પાણીને આખી રાત
રહેિા દો અને સિારે પાણીને ગાળી નાંખી ખાલી
પેટે પીઓ. અથિા તો એક ચમચી મેથીના દાણાને
તિીમાં નાંખીને તેલ વિના જ શેકી નાંખો. આ પછી
તેને િાટી નાંખીને પાિડર બનાિી લો.
દરરોજ સિારે ભૂખ્યા પેટે એક ચમચી પાિડરને
એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં મેળિીને પીિાથી ફાયદો
થાય છે.

મેથીનુંપાણી પીવાથી વજન નનયંત્રણમાંરહેશેનેબીમારી રહેશેદૂર

આપી ન હતી. દરરમયાન મેમરહનામાંઆ બન્નેજનચલમાંરરસચચ
રજૂ થયું હતું, જેમાં ૯૬ હજાર દદદીઓનો િેટા લેવાયો હતો. એ
િેટાના આધારે રરસચચ પેપરના લેખકોએ દાવો કયોચ હતો કે આ
દવા કોરોના માટેઉપયોગી નથી. જોકેહવેબન્નેજનચલેપવીકાયુું
છે કે અમારું સંિોધન અમે પાછું ખેંચીએ છીએ અને એ માટે
થયેલી ગરબિની માફી માંગીએ છીએ.
સંશોધકોમાં બે ભારતીય
બન્ને રરસચચ પેપરના રવરવધ લેખકોમાં બે ભારતીયો હતા સપન દેસાઈ અને મનદીપ મહેરા. તેમણે આ દદદીઓનો િેટા
ખાનગી હોક્પપટલ પાસેથી લીધો હતો. એ રરસચચપેપર રજૂથયા
પછી અનેક મેરિકલ રનષ્ણાતોએ જનચલનેપત્રો લખ્યા હતા કેઆ
સંિોધન પત્રમાંગરબિ જણાય છે. આ પછી તપાસ હાથ ધરાતાં
રરસચચનો આધાર જ ખોટો હોવાનુંજણાયુંહતુંઅનેજેદદદીઓનો
િેટા લેવાયો એ જ રવશ્વાસપાત્ર ન હોવાનુંસારબત થયુંહતું.
વર્િડહેર્થ ઓગવેનાઈઝેિન આ ગરબિ સામેઆવ્યા પછી હવે
ફરીથી હાઈડ્રોક્સસક્લોરોરિનાઈન (HCQ)ની ટ્રાયલ એટલે કે
પરીક્ષણ િરૂ કરાવિે. જો દવા કારગત જણાિેતો કોરોનામાંતેનો
ઉપયોગ કરવા અંગેફેર રવચારણા પણ કરિે.

હેલ્થ વટપ્સ

આંખો બળે છે?
કમ્પ્યુટર વિઝન
વસન્ડ્રોમ હોઇ શકે

સ્માટટ ફોન અને કમ્પ્યુટર, લેપટોપનો િપરાશ
આપણાં જીિનમાં વદનિવતવદન િધતો જાય છે.
નોકવરયાત િગિને ઓકફસમાં કલાકોના કલાકો
સુધી કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન સામે બેસિું પડતું હોય છે, તો
વિદ્યાથમીઓ પણ હિે લેપટોપ અને સ્માટટ ફોનનો
ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. યુિાનોથી લઇને બાળકો
સુધી બધા સ્માટટ ફોન અને લેપટોપનો પોતાના
મનોરંજન માટે હદથી િધારે સમય સુધી િપરાશ
કરતાં થયા છે. આ સમયે આંખો બળિાની, ડ્રાય
થઇ જિાની, આંખમાંથી િારંિાર પાણી આિિાની,
વિઝન બ્લર થિાની, માથાના દુખાિા સવહતની
તકલીફો રોવજંદી બની છે. તમને પણ આંખોમાં
આિી કોઇ પીડા સતાિતી હોય તો બને કે તમને
કમ્પ્યુટર વિઝન વસટડ્રોમ હોઇ શકે છે. આિો
આપણે જાણીએ કમ્પ્યુટર વિઝન વસટડ્રોમ વિશે,
લિણો વિશે અને ઉપાયો વિશે.
કમ્પ્યુટર વિઝન વસટડ્રોમને વડવજટલ આઇ
સ્ટ્રેનના નામે પણ ઓળખાય છે. લાંબા સમય સુધી
સ્માટટ ફોન, ટેબ્લેટ, ઇ-રીડર, લેપટોપ કે કમ્પ્યૂટર
સામે બેસી રહેિાના કારણે આ તકલીફ થાય છે.
તમે સતત લાઇટિાળી સ્ક્રીન ઉપર જોઇ રહો તો
આંખોને થાક લાગે, તેને કારણે આ સમસ્યા
ઉદ્ભિતી હોય છે.

કમ્પ્યૂટર વિઝન વસન્ડ્રોમનાં લક્ષણો

• આંખો ભારે લાગિી, થાકેલી લાગિી • માથાનો
દુખાિો • બ્લર વિઝન • આંખો સુકાઇ જિી •
ગરદન, પીઠ અને ખભાનો દુખાિો • દૂરની દૃવિ
અને નજીકની દૃવિમાં બરાબર ફોકસ ન થિાની
તકલીફ • આંખો બળિી • લાલ થઇ જિી.
અહીં જણાિેલાં કોઇ પણ લિણ તમને િતાિઇ
રહ્યાં હોય તો સમજિું કે તમને આ તકલીફ છે.
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આ તકલીફ સતત સ્ક્રીન ઉપર જોઇ રહેિાની
સાથે સાથે પૌવિક આહાર અને વિટાવમનયુક્ત
ખોરાક ન લેિાને કારણે પણ થાય છે. આપણી
જીિનશૈલી આજકાલ એિી થઇ ચૂકી છે કે આપણે
પહેલાંની માફક પૌવિક આહાર નથી લઇ શકતા.
સાથેસાથે અલગ અલગ વિટાવમનયુક્ત આહારની
કમી પણ આપણામાં હોય જ છે. ખોરાક પહેલાં
જેિો નથી રહ્યો, કામનો ભાર િધતો ચાલ્યો છે,
રાત્રે અપૂરતી ઊંઘ િગેરે સવહતના અનેક
કારણોના લીધે આ તકલીફ ઊભી થાય છે. હિે
આપણે તકલીફના વનિારણ વિશે જાણીએ.

કમ્પ્યુટર વિઝન વસન્ડ્રોમની
સમસ્યા અને તેના ઉપાય

• સતત કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર બેસીને કામ
કરિાનું થતું હોય તો તમે એન્ટટગ્લેર ચશ્માં
અચૂકપણે પહેરો. • કમ્પ્યૂટર સ્ક્રીનને આંખોના
લેિલથી ૧૫ – ૨૦ વડગ્રી નીચે રાખો. • વડવજટલ
સ્ક્રીનને એકીટશે લાંબો સમય ન જોિી.
• અંધારામાં મોબાઇલનો િધારે ઉપયોગ ન કરિો.
• સળંગ બે કલાક કામ કયાાં બાદ આશરે પંદર
વમવનટનો નાનો બ્રેક લઇને આંખોને શાંવતથી બંધ
કરીને બેસિું. • કમ્પ્યુટર સ્ક્રીનને તમારાથી
આશરે ૧૦થી ૧૫ ઈંચ દૂર રાખિી. • મોબાઇલનો
ઉપયોગ કરો તો તે પણ િધારે નજીકથી ન જુઓ.
• થોડા થોડા સમયે ઠંડું પાણી આંખો પર છાંટો.
• આંખોને આરામ આપિા માટે દરરોજ રાત્રે
બરફના એક ટુકડાને રૂમાલમાં િીંટાળીને થોડી
િાર આંખો બંધ કરી તેની ઉપર ફેરિિો. • બહુ
આંખો બળતી હોય કે ડ્રાય થઇ ગઇ હોય તો
ડોસટરની સલાહ લઇને નેચરલ ટીઅર ડ્રોપ્સ
નાખિા.

ગૂમડાં

• ગૂમડાં પર માખણ લગાડી રૂનો પાટો બાંધી રાખિાથી ગૂમડું ફૂટી જશે. • બાફેલાં કાંદામાં મીઠું નાંખી પોટીસ
બનાિી ગૂમડાં પર બાંધિાથી ગૂમડું ફૂટી જશે. • ઘઉંના લોટમાં હળદર અને મીઠું નાંખી પોટીસ બનાિી ગૂમડાં
પર બાંધિાથી સુકાઈ જશે. • સરગિાની છાલ ઘસિાથી ગૂમડાંમાં રાહત રહે છે.
• કાંદાની કાતરીને ઘી અથિા તેલમાં શેકી તેમાં હળદર મેળિી પોટીસ બાંધિાથી ગૂમડું પાકી જશે. • પાલખ
અથિા તાંદળજાના પાનની પોટીસ બનાિી બાંધિાથી રૂઝ આિી જાય છે. • બોરડીનાં પાન િાટી, ગરમ કરી,
પોટીસ બનાિી બાંધિાથી પણ મટે છે. • લસણ અને મરી િાટી લેપ કરિાથી ગાંઠ કે ગૂમડું પાકી જાય છે.
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િાંબા રેશિી ઘટાદાર કેશ િેળવવા
કરો તેિીય તત્ત્વોનો ઉપયોગ

પ્રદૂષિથી ભરેલા વાતાવરિ રોણજંદી અણનયણમત ણજંદગીની
અસર સંપિ
ૂ યશરીરની સાથેસાથેતમારા કેશ પર પિ થાય છે. લાંબા,
રેશમી, ઘટાદાર કેશ દરેક કકશોરીથી માંડીનેવયોવૃિ મણિલાનુંસપનું
િોય છે. ભરાવદાર ઘાટા વાળ મેળવવા માટે અિીં કેટલીક ણટપ્સ
આપેલી છે.
કોઈ પિ વ્યણિનાંસુંદર વાળ તરત જ કોઈનુંપિ ધ્યાન ખેંચે
છે. એ જેટલા ભરાવદાર િશેતેટલી જ સુંદરતા આપશે. જોકેબધાના
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વાળ કુદરતી રીતે જ ઘાટા અને રેશમી િોતા નથી. કેટલાક ઘરેલુ
ઉપચારથી વાળનેસુંદર બનાવી શકાય છે.
સદવેિ
વાળનેભરાવદાર બનાવવાનો આ સૌથી જૂનો અનેઅસરકારક
ઉપાય છે. ણદવેલમાં પ્રોણટન, ફેટી એણસડ, એડટી-ઓસ્સસડડટ્સ અને
ણવટાણમડસ ભરપૂર માત્રામાંિોવાથી િેર ફોણલકલ્સનેફાયદો થાય છે.
વાળના મૂળમાંદરરોજ ણદવેલ લગાડો એનાથી વાળનો ણવકાસ થશે
અનેદરેક વાળ જાડો અનેમજબૂત બનશે. ણદવેલ આંગળીના ટેરવા
પર લઈને માથાનાં તાળવામાં પર મસાજ કરો. ૩૦ ણમણનટ રાખો.
એથી વધુસમય પિ રાખી શકાય.
કોપરેિ
કોપરેલ તમારા વાળ પર કસ્ડડશનર અનેમોઇશ્ચરાઈઝર તરીકે
કામ કરશે. એનાથી લોિીનુંપણરભ્રમિ પિ વધેછે. જુદા જુદાંપ્રોણટન
અનેણવટાણમન ઇ, આયનયજેવાંડયૂટ્રીઅડટ્સનેકારિેવાળ વધુઘાટા,
રેશમી અનેલાંબા બનેછે. તમેદરરોજ કોપરેલ લગાડી શકો, પરંતુ
અઠવાણડયે બે-ચાર ણદવસ લગાડશો તો પિ સારું પણરિામ મળશે.
કોપરેલમાંરૂનો પૂમડો બોળીનેઆખી રાત માથા પર રાખી શકાય.
સવારેિેરવોશ કરી નાંખો.
ઓસિવ ઓઇિ
ઓણલવ ઓઇલમાંણવટાણમન એ અનેઈ િોય છે. ણવટાણમન ઈ
દરેક વાળને નરીશ કરે છે અને ણવટાણમન એ આપિા શરીરના
નેચરલ ઓઇલનેઉત્તેજેછેજેવાળની વૃણિમાંસિાય કરેછે. થોડાંક
અઠવાણડયામાં સારું પણરિામ જોઈતું િોય તો ણદવસના ઓછામાં
ઓછું એક વાર તો ઓણલવ ઓઇલ માથામાં લગાડવું જ જોઈએ.
તમારી આંગળીના ટેરવા પર ઓણલવ ઓઇલના
ટીપાં લો અને વાળના મૂણળયાં સુધી મસાજ કરો. આઠથી દસ
કલાક પછી િેર વોશ કરો.
કાંદાનો રિ
પેટ્રોસિયિ જેિી
પેટ્રોણલયમ જેલી વાળમાંમોઇશ્વર જાળવી રાખેછે. એનાથી લાંબે
ગાળે વાળ જથ્થામાં થાય છે. તમારા વાળ ભરાવદાર ન થાય ત્યાં
સુધી દરરોજ રાત્રેવાળમાંપેટ્રોણલયમ જેલી લગાડો. રાત્રેપેટ્રોણલયમ
જેલી લગાડો અનેસવારેહુંફાળા પાિીથી ધોઈ નાંખો.

કોરોનામુક્ત થયેલા દદદીને૧૦૦ કકમી દૂર ઘરે
પહોંચાડ્યોઃ મહહલા હરક્ષા ડ્રાઈવરનેઈનામ

ઇમ્ફાલઃ મણિપુરમાં એક મણિલા ણરિા ડ્રાઈવરે
કોરોનામાંથી સાજા થયેલ દદદીનેતેના ઘરેપિોંચાડવા માટે
૧૦૦ કકમીનુંઅંતર કાપ્યુંિતુ.ં તેના આ કામ બદલ મુખ્ય
પ્રધાન એન. ણબરેન ણસંિે રૂ. ૧.૧૦ લાખનું ઈનામ
આપીનેસડમાન કયુુંિતું.
કામજોંગ શિેરમાંરિેનાર દદદીની કોરોનાની સારવાર
ઈમ્ફાલમાંચાલતી િતી. આ બંનેજગ્યાઓ વચ્ચેનુંઅંતર
૧૦૦ કકમી છે. કોરોના વાઈરસને િરાવીને આ દદદીને
પોતાના ઘરે જવું િતું, પિ િોસ્પપટલની એમ્બ્યુલડસે
અડય શિેરમાંજવાની ના પાડી. આ સમયેલેઈબી ઓઈનમ નામની મણિલાએ આ દદદીનેણરિામાંઘરે
પિોંચાડવાની જવાબદારી લીધી. તેિે૧૦૦ કકમીનુંઅંતર રાતેથાક ખાતાં-ખાતાં૮ કલાકમાંપૂરુંકયુું
અને દદદીને સુરણિત ઘર સુધી પિોંચાડી દીધી. રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન સુધી આ સમાચાર પિોચ્યાં તો
તેમિેલેઈબીના વખાિ કરીનેતેનેરૂ. ૧.૧૦ લાખનુંઇનામ આપ્યુંિતું. બેદીકરાઓની માતા લેઈબી
તેના ઘરમાંએકમાત્ર કમાનાર વ્યણિ છે. તેના આ સદકાયયની ચારેકોર પ્રશંસા થઈ રિી છે.

વાનગી

િાિગ્રીઃ કૂણા દાણાવાિા મકાઈના બે ડોડાનું છીણ • એક કપ
દૂધ • અડધો કપ ખાંડ • પા ચમચી એિચીનો ભૂક્કો • ઘી બે
ચમચા • ચારેક ળપટતાની કતરણ • િજાવટ િાટેઃ મકાઈના
છોડનાંપાંદડાં૪ નંગ
રીતઃ ઘીને કડાઈમાં ગરમ કરીને એમાં મકાઈના દાણાનું છીણ
નાંખીનેદસથી બાર ળમળનટ સુધી ધીમા તાપેસાંતિી િો. મકાઈનું
છીણ બદામી રંગ પકડેપછી એમાંદૂધ તથા એક કપ પાણી નાંખી
િકાઈ જજસરયા
બરાબર ઉકાિો. પાણી બિી જાય અને ઘી છૂટું પડે એટિે કે
તળિયેન ચોંટેત્યારેએમાંખાંડ અનેએિચીનો ભૂકો ઉમેરીનેબરાબર હિાવો. ખાંડ નાંખવાથી પાણી
બનશે તે બિી જાય ત્યારે કડાઈ નીચે ઉતારી િો અને મકાઈના પાંદડામાં મૂકીને ળપટતાની કતરણથી
સજાવીનેસવોકરો.
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માતા-પુત્રી એક સાથેમેડિકલ
ગ્રેજ્યુએટ થયાંઃ બંનેનેએક
જ હોસ્પપપટલમાંનોકરી મળી

સિસ્થિયા

િુઇસિયાનાઃ
યુએસના
િુઇળસયાના રાજ્યમાં રહેતી
ળસસ્થથયા અને જેસ્ટમનને કોઈ
જુએ તો બંને ળમત્રો જેવી િાગે,
પણ તેઓ માતા-પુત્રી છે. ૪૯
વષષીય ળસસ્થથયા અને૨૬ વષષીય
જેસ્ટમન એક સાથે જ મેળડકિ
ટકૂિમાં ગ્રેજ્યુએટ થયા અને
એક જ હોસ્ટપટિમાં સાથે જ
નોકરીએ પણ િાગ્યા છે. માદીકરી આ વષવે જ ગ્રેજ્યુએટ
થયા છે. જેસ્ટમને લ્યુઇળસયાના
ટટેટ યુળનવળસોટીમાં અને
ળસસ્થથયાએ યુળનવળસોટી ઓફ
મેળડળસન એથડ હેલ્થ સાયથસમાં
અભ્યાસ કયોો.
જેસ્ટમન કહે છે કે, ળસસ્થથયા
મારી માતા હોવા સાથેસાથેઅમે
બંને એકબીજાના સારા ળમત્રો
પણ છીએ. અમને સાથે કામ
કરવાની ઘણી ખુશી છે. અમે
ક્યારેય કોઈ પ્િાન કયોોનહોતો
અને ભળવષ્યમાં શું થશે? તેવો
પણ કોઈ ળવચાર કયોોનહોતો.

જેસ્મિન

ળસસ્થથયા કહે છે કે, ૧૭ વષોની
ઉંમરેજ ડોક્ટર બનવાનુંસપનું
તેણે જોયું હતું. તેનો અભ્યાસ
પણ ચાિુ જ હતો. તે જ્યારે
છેલ્િા વષોમાં હતી ત્યારે તેને
ખબર પડી કેપોતેગભોવતી છે.
આથી તેણે પોતાની દીકરીની
સંભાિ માટે અભ્યાસ છોડી
દીધો.
તેણે ળવચાયુું નહોતું કે એક
ળદવસ તેઅનેતેની દીકરી સાથે
જ મેળડકિનો અભ્યાસ પૂરો
કરશેઅનેએક જ હોસ્ટપટિમાં
કામ કરશે. જેસ્ટમનને પણ
ડોક્ટર બનવું હતું. અિબત્ત,
જેસ્ટમને જ માતાને આગિ
ભણવા પ્રેરણા આપી જેસ્ટમનેજ
ળસસ્થથયાનું અધૂરું સપનું
દીકરીની મદદથી પૂરું કયુું.
જેસ્ટમને સજોરી પર ફોકસ કયુું
જ્યારે ળસસ્થથયાએ ફેળમિી
મેળડળસનમાંઅભ્યાસ કયોો. હાિ
આ મા-દીકરી એક જ
હોસ્ટપટિમાંફરજ બજાવેછે.

ડો. કેિી િુસિવાઃ અવકાશમાંટપેસ વોક,
સમુદ્રના સૌથી ઊંડા તળિયેપણ પહોંચ્યાં

થયૂ યોકકઃ યુએસમાં રહેતી ડો. કેથી
સુળિવાન (ઉં ૬૮) નાસાનાંઅંતળરક્ષ યાત્રી
છે અને તેમણે સમુદ્રના સૌથી ઊંડા
માળરયાના ટ્રેથચના તળિયેદોઢ કિાક પણ
વીતાવ્યો છે. આ પછી ડો. કેથી સુળિવાન
દુળનયાનાંપ્રથમ એવાંમળહિા છેકેજેમણે
અંતળરક્ષમાં પણ િટાર મારી છે અને
સમુદ્રના સૌથી ઊંડા ગણાતા માળરયાના
ટ્રેથચના તળિયાનો પણ અનુભવ કયોોછે.
ચેિેથજર ડીપ નામનું આ ટથિ ૩૫૮૧૦
ફૂટ નીચે આવેિું છે. કેથીએ આ સાહસ
ઈયોસ એક્સળપળડશથસ નામની િોળજસ્ટટક કંપની
સાથે મિીને કયુું છે. તેની સાથે ળવક્ટર એિ.
વેટકોવી પણ ગયા હતા. બંનેએ ચેિેથજર ડીપમાં
આશરેદોઢ કિાક વીતાવ્યો. બાદમાંઆશરેચાર
કિાક પછી તેઓ પોતાના જહાજ પર આવ્યા હતા.
બંનેએ આશરે ૪૦૮ કકમી ઉપર ઈથટરનેશનિ
ટપેસ સેથટરના અંતળરક્ષયાત્રીઓ સાથે પણ વાત
કરી હતી.
ડો. કેથીએ તાજેતરમાં જ આ ળસળિ હાંસિ
કરી હતી. માળરયાના ટ્રેંચ ગુઆમથી આશરે ૩૨૧
કકમી દૂર છે. આ સફિતા પછી તેમણે કહ્યું કે,
એક અંતળરક્ષયાત્રી અને સમુદ્ર ળવજ્ઞાની હોવાના
કારણે મારા માટે આ ખૂબ જ મહત્ત્વની ઘટના
રહી. જીવનમાં એકવાર ચેિેથજર ડીપ જોવું અને
પછી ઈથટરનેશનિ ટપેસ ટટેશનના સાથીદારો
સાથે વાત કરવી ખરેખર અળવટમરણીય છે.
સમુદ્રની સપાટીથી ૨૦થી ૩૬ હજાર ફૂટની
ઊંડાઈએ અમેજેતસવીરો િીધી છેતેહકીકતમાં

અભૂતપૂવો છે. જો તમે માઉથટ એવરેટટને પણ
ચેિેથજર ડીપમાં મૂકો તો તેનું ળશખર સમુદ્રની
સપાટીથી દોઢ કકિોમીટર નીચે રહે. એવરેટટ
ળશખરેઅનેસમુદ્રના તળિયેપહોંચવુંપડકારજનક
છેકારણ કે, બંનેજગ્યાએ હવાના દબાણમાંઘણું
અંતર હોય છે. સમુદ્રના તળિયાની સરખામણીએ
એવરેટટના ળશખરે હવાનું દબાણ ૭૦ ટકા સુધી
ઓછું હોય છે. સમુદ્રના તળિયામાં દબાણનું ટતર
૧૦૧૩ ળમિીબાર હોય છેજ્યારેએવરેટટ પર આ
આંકડો આશરે૨૫૩ ળમિીબાર જેટિો હોય છે.
મપેિ વોક કરનારાંપ્રિિ અિેસરકન િસિિા
ડો. કેથી ૧૯૭૮માં નાસામાં જોડાયાં હતાં.
૧૧મી ઓક્ટોબર, ૧૯૮૪ના રોજ તેઓ ટપેસ વોક
કરનારાંપ્રથમ અમેળરકન મળહિાંબથયાંહતાં. આ
ળમશન દરળમયાન હબિ ટપેસ ટેળિટકોપ િોથચ
કરાયો હતો. હબિ પૃથ્વીની ધરી પર ફરતો
ઓબ્ઝવવેટરી છે, જેણેછેલ્િા ૩૦ વષોમાંઅંતળરક્ષનો
અદભુત નજારો કેમેરામાંકેદ કયોોછે.
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હળવેહૈયે...

ચંપાઃ લોિડાઉનથી માનવી અને પશુમાં શું
ફેર પડ્યો છે?
ભુરોઃ પહેલા આપણે એમને જોવા માટે ઝૂમાં
હટકિટ લઇને જતાં હતાં. હવે તે આપણને જોવા
વગર હટકિટે આવે છે.
જીગો નાહવા ગયો હતો. ચંપાએ તેનો ફોન
ચેિ િયોથ તો.
િોન્ટેક્ટ્સમાં એિ નામ િોરોના વાઇરસ
લખ્યું હતું.
તેણે નંબર ડાયલ િયોથ તો, ચંપાના પોતાના
જ ફોનની હરંગ વાગી.
હજગોઃ અલ્યા, તું જાતે જ તારી પોથટને
લાઇિ િરે છે અને િોમેન્ટ િયાથ િરે છે.
ભૂરોઃ હવે હું આત્મહનભથર થઈ ગયો છું. મારે
િોઈની ઉપર આધાર રાખવો નથી.

ચંપાઃ શું વાત િરો છો?
ભૂરોઃ હા, આટલી બધી સુગર છે તારા
શરીરમાં પણ મજાલ છે િે તારી ભાષામાં મીઠાશ
આવે.

જીગોઃ માન્યું િે ચાઈનાવાળાઓની આંખો
ઓછી ખુલે છે.
ચંપાઃ પણ એમણે આખી દુહનયાની આંખો
પૂરી ખોલી નાંખી છે.

ચંપાઃ તું િચરા-પોતાં િયાથ વગર જ તારી
ઓકફસનું િામ િરવા બેસી ગયો.
ભૂરોઃ મારે વિક ફ્રોમ હોમ છે. તેનો અથથ થાય
છે ઘરેથી િામ િરવું, ઘરનું િામ િરવું એવું
નહીં.

ચંપાઃ વારંવાર હાથ શા માટે સાફ િરે છે?
હજગોઃ વાઈરસ સાફ થઈ જાયને એટલા માટે.
ચંપાઃ તો હાથની જોડે જોડે થોડા વાસણ પણ
લઈ લે એટલે બંને સાફ થઈ જાય.
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CALL Subscription:
:
NOW
Advertising:

So what are you waiting for?
if you are not a subscriber of Asian voice & Gujarat Samachar
SUBSCRIBE NOW & SAVE MONEY
Please detach this form and send it with your payment or credit card instructions to address below
GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE
Please tick as appropriate:
12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW
 Gujarat Samachar & Asian Voice
Tel: 020 7749 4080 • Fax: 020 7749 4081
 Gujarat Samachar

Name:.....................................................................................................................
Address...................................................................................................................
.................................................................POST CODE .........................................
Tel......................................E-mail:...........................................................................
 i’d like to be kept up to date by email with offers and news form ABPL.
I enclose a Cheque/ postal order of £ ................... made payable to Gujarat Samachar
Please charge my  Visa
 Mastercard  Credit  Debit card for
£ ............................. Card Expiry date..........................................................................

Card No.                
Signature.......................................................Date..................................................

020 7749 4080
020 7749 4085

ભૂરોઃ તને ખબર છે દેશમાં િોરોનાના િેસની
સંખ્યા વધીને એિ લાખનો આંિડો વટાવી ગઇ
છે?
હજગોઃ તને ખબર છે સોહશયલ મીહડયા ઉપર
િોરોનાનો ઈલાજ બતાવનારા લોિોની સંખ્યા
દસ િરોડ િરતાં વધારે છે.

ભૂરોઃ મને તારો સેલ્ફ િન્ટ્રોલ ખૂબ જ ગમે

છે.

G

હજગોઃ ભૂરા તારે તો મેહડિલ થટોર છે અને
લોિડાઉનમાં ખુલ્લો રાખવાની પરવાનગી પણ
છે? તો િેમ થટોર બંધ રાખે છે?
ભૂરોઃ ગયા અઠવાહડયે એિ બહેન આવ્યા
અને િહેતા હતા િે મારી પાસે ૫૦ સાડીઓ છે.
હું તમને તેના ફોટા વોટ્સએપ િરું તો તેના
મેહચંગના માથિ મગાવી આપો ખરા?

જીગોઃ હું અત્યારે લોિડાઉન થટેજ-૪માં છું.
પહેલાં થટેજમાં વાસણ માંજ્યા, બીજામાં રસોઈ
બનાવી, ત્રીજામાં િપડાં ધોયા અને હવે ચોથામાં
ઘરની સાફસફાઇ િરી રહ્યો છું. અને તું?
ભૂરોઃ મેં વેલણથી માર ખાઈ લીધો પણ િામ
ના િયુ.ું ભાઈ, િોરોના તો થોડા હદવસોમાં ચાલ્યો
જશે, પણ જો ઘરવાળીને ખબર પડી ગઈ િે
આને બધું િામ આવડે છો તો આખી હજંદગીભર
િામ િરવું પડશે.

લીલીઃ આ છેલ્લા દશ હદવસથી હું
આત્મહનભથર થવાની વાતો સાંભળું છું. તેનો અથથ
શું થાય?
ભૂરોઃ હવે લોિડાઉન પછી િામવાળીને પાછી
બોલાવવાની નથી.
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નોથથકોશિયાએ િેતી વેચીને
૨.૨ કિોડ ડોલિ ઊભા કયાથ

વોશિંગ્ટનઃ રેતીની કિંમત શું?
િદાચ તમે િહેશો એિ પેની પણ
નહહ, પણ રખે તેવું માનતા.
બદનામ તાનાશાહ કિમ જોંગ
ઊનના નેતૃત્વના હેઠળ નોથથ
િોહરયાએ વીતેલા એિ વષથમાં
માત્ર દહરયાઇ રેતી વેચીને
અધધધ ૨૨ હમહલયન ડોલરની
જંગી િમાણી િરી છે.
વોહશંગ્ટનસ્થથત એડવાન્સ
હડફેન્સ
થટડી
સેન્ટરના
સંશોધિોએ નોથથ િોહરયાની
સેટેલાઈટ ઇમેજનો અભ્યાસ
િયાથ બાદ િહ્યું છે િે છેલ્લા
િેટલાિ સમયથી નોથથ િોહરયા
તેના દહરયાના પેટાળમાં રેતી
િાઢીને વેચી રહ્યું છે અને તેને
ખરીદવા માટે ૨૮૦ જેટલા
જહાજો નોથથ િોહરયાના
દહરયાકિનારે આંટાફેરા િરતા
જોવા મળી રહ્યા છે.
નોથથ િોહરયા પર ૨૦૧૭માં
યુનાઇટેડ નેશન્સે લાગુ િરેલા
પ્રહતબંધ અનુસાર તેઓ તેમની
પૃથ્વીનું િોઈ ઉત્પાદન િે
પથ્થરોને પણ વેચી શિે તેમ
નથી. જોિે, દુહનયાની આંખોમાં
રેત નાંખવા માટે જ નોથથ
િોહરયાના દહરયાિાંઠે મોટી
સંખ્યામાં જંગી જહાજોને
લાંગરવામાં આવ્યા છે. રેતીના
જથ્થાને એિથી બીજા જહાજમાં
અને બીજાથી ત્રીજા જહાજમાં
ફેરવવામાં આવે છે જેથી તે

ખરેખર ક્યાંથી આવી છે તેની
બીજા િોઇ દેશને ખબર ન પડે.
સેટેલાઈટની મદદથી નોથથ
િોહરયાની ગહતહવહધઓ પર
નજીર રાખી રહેલા હનષ્ણાતો
જણાવે છે િે નોથથ િોહરયાના
બંદરે જોવા મળી રહેલા મોટા
મોટા જહાજો તેના હમત્ર દેશ
ચીનના જ હોવાનું મનાય છે.
મોટા ભાગના જહાજો પર ચીની
ધ્વજ ફરતો જોવા મળ્યો છે.
જ્યારે િેટલાિના નામ ચીની
હોવાનું જોવા મળે છે. સેટેલાઈટ
ઇમેજમાં એ પણ જોઈ શિાય છે
િે નોથથ િોહરયાના દહરયાના
પેટાળમાંથી રેતીને ઉલેચીને
િાઢવામાં આવી રહી છે.
હવહશષ્ટ બંધારણ ધરાવતી
નોથથ િોહરયાની દહરયાના
પેટાળની રેતી કિંમતી મનાય છે
અને હાલ તેનો સૌથી મોટો
ખરીદદાર ચીન છે.
ભૂતિાળમાં પણ નોથથ
િોહરયાની રાજધાની પ્યોંગયાંગ
રેતના વેપાર માટે જાણીતી બની
ચૂિી છે. ઉલ્લેખનીય છે િે વષથ
૨૦૦૮માં નોથથ િોહરયાએ સાઉથ
િોહરયાને ૭.૩૩ િરોડ ડોલરની
રેત વેચી હતી.
ચીનમાં મોટા પાયે બાંધિામો
ચાલતાં હોય છે. આ ઉપરાંત
ઘણા ઔદ્યોહગિ ઉત્પાદનોમાં
પણ રેતીનો ઉપયોગ થતો
હોય છે.
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કની મહા મદદ
ય
ા
કેટરિના કૈફ દ્વાિા
ન
ા
હ
મ
િોજમદાિોને મજૂરોનેચાટટડટપ્લેનમાંવતન મોકલ્યા
જીવન જરૂિી
ચીજો અપાઈ

કોરોના મહામારીના સંકટ અને લોકિાઉન
વચ્ચે બોભલવૂિના કલાકારો પોતપોતાની રીતે
જરૂભરયાતમંદોનેસહાય કરી રહ્યાંછે. અભિનેત્રી
કેટભરના કૈફ પણ જરૂભરયાતમંદ રોજમદારને
મદદ કરવા આગળ આવી છે. કેટભરનાએ
તાજેતરમાં ખાદ્ય અને સેનેટરી સાથે જોિાયેલી
કેટલીક ચીજોનુંભવતરણ કયુુંહતું.
કેટભરનાએ મહારાષ્ટ્રના િંિારા ભજલ્લાના
કેટલાક મજૂરોને આ કકટ આપી હતી. તેણે
પોતાની બ્રાન્િ દ્વારા મજૂરોની મદદની ઘોષણા
કરી હતી. કેટભરનાએ ઇન્સ્ટાગ્રામના પોતાના
અકાઉન્ટ પર એક વીભિયો ભિપ િેર કરતા
લખ્યું છે કે મારી બન્ને બ્રાન્િ ફરી એક સાથે
આગળ આવી છે. અમેસાથેમળીનેમહારાષ્ટ્રના
િંિારા ભજલ્લાની આસપાસમાં રહેતા દૈભનક
મજૂરોના પભરવારોને સહયોગ કયોય છે. જેમાં
િોજન અને સેનેટરી સાથે જોિાયેલી ચીજો છે.
કેટભરનાએ અગાઉ િોક્ટસય, નભસયસ અનેરોજમદારોને
સહાય પહોંચાિી હતી.

શાલહદેબેકગ્રાઉકડ
ડાકસસાનેમદદ કરી

ફિલ્મી ગીતોમાંલીડ એકટસસની સાથેસાથેબેકગ્રાઉન્ડમાંરદમ
મમલાવતા ડાન્સસસના લાઈવલી ટ્રુપ સાથેબોમલવૂડના ગીતો જીવંત
બનેછે. કોરોના સંકટમાંમુશ્કેલીમાંમુકાયેલા કેટલાક બ્રેકગાઉન્ડ
ડાન્સસસની મદદ શામિદ કપૂરેકરી છે. બોમલવૂડમાંતેની કમરઅરની
શરૂઆતથી તેની પડખેરિેનારાંઆ પ્રકારના જરૂમરયાતમંદોનેતે
સપોટટપૂરો પાડી રહ્યો છે.
પૂવસ બ્રેકગ્રાઉન્ડ ડાન્સર અને ડાન્સસસને ફિલ્મેકસસની સાથે
કનેક્ટ થવામાં મદદરૂપ થતાં રાજ સુરાનીએ આ અંગે જણાવ્યું
િતુંકે, શામિદ કપૂરેજેમની સાથેકામ કયુુંિતુંએ ડાન્સસસના બેંક
એકાઉન્ટમાંકેટલાક રૂમપયા ટ્રાન્સિર કયાસિતા. શામિદેલગભગ
૪૦ ડાન્સસસને મદદ કરી છે અને તેણે જણાવ્યું િતું કે તે તેમને
આગામી બેથી ત્રણ મમિના સુધી મદદ કરશે.
રાજે જણાવ્યું િતું કે, શામિદે ‘ઇશ્ક મવશ્ક’થી તેની કમરઅર
શરૂઆત કરી િતી ત્યારથી અમેડાન્સસસનેશોટટમલથટ કયાસછે. એને
૧૭ વષસ થઈ ગયા છે. તેઓ ખરાબ સ્થથમતમાં છે. તેઓ કદાચ
અત્યારે કામ કરતા નથી. આ મસવાય અમે ‘ધમતંગ નાચ’,
‘શાનદાર’ અને ‘અગલ બગલ’ જેવા ગીતોમાં શામિદની સાથે
કામ કરનારા ડાન્સસસનો પણ સમાવેશ કયોસ છે. કોમરયોગ્રાિર
બોથકોના ટ્રૂપમાંથી ૨૦ ડાન્સસસઅનેકોમરયોગ્રાિર કમ ફિલ્મમેકર
અિેમદ ખાનના ગ્રૂપમાંથી ૨૦ ડાન્સસસનેશામિદેમદદ કરી છે.

અભમતાિ બચ્ચનની કંપની એબી કોપય દ્વારા
કોરોના અનેલોકિાઉનના કારણેસંકટમાંફસાયેલા
જરૂભરયાતમંદો માટે િોજન અને અન્ય કકટની
વ્યવસ્થા તો અગાઉ કરાઈ જ છે. ઉત્તર પ્રદેિના
પરપ્રાતીયોને તેમના વતન પહોંચાિવા અભમતાિ
બચ્ચને હાજી અલીથી દસ બસની વ્યવસ્થા કરી
હતી. ૫૦૦ શ્રભમકોનેબસ દ્વારા તેમના મૂળ ગામે
મોકલ્યા બાદ મહાનાયકે૧૦૦૦ જેટલા પરપ્રાંતીય
મજૂરોને ભવમાન માગગે તેમના ગામ મોકલવાની
ગોઠવણ કરી છે.

મુંબઈના ડબ્બાવાળાઓની
મદદેઆવ્યો સંજય દત્ત

પીઢ અભિનેતા સંજય દત્તે સોભિયલ મીભિયા
પર લખ્યું હતું કે, િબ્બાવાળાઓ દાયકાઓથી
મુબ
ં ઈગરાઓનેઘરનુંિોજન પહોંચાિવાનુંકાયયકરે
છે, પણ હવે
તેમન
ટેકો
આ પ વા નો
આપણો વારો છે.
રાજકીય નેતા
અસલમ િેખે
ટ્વવટ કયુુંહતુંકે,
મુંબઈની બીજી
જીવાદોરી સમાન િબ્બાવાળા મુંબઈના
નોકભરયાતોને ૧૦૦ વષયથી પણ વધુ સમયથી
અભવરતપણેદરરોજ િોજન પહોંચાિવાનુંકાયયકરી
રહ્યાંછે. આથી વતયમાન કટોકટીકાળમાંમહાભવકાસ
આઘાિી સરકાર તેમની પિખે અિીખમ બનીને
ઊિી રહેવા પ્રભતબદ્ધ છે. અસલમ િેખે કરેલા આ
ટ્વવટ બાદ સંજય દત્તેપણ િબ્બાવાળાઓ માટેઆ
સંદેિો વહેતો કયોયહતો.

અહેવાલ છેકેઅભમતાિ બચ્ચનેઆિરે૧૮૦
શ્રભમકોને ભવમાન દ્વારા વારાણસી મોકલ્યા હતા.
મહાનાયકે ૧૫૦૦ શ્રભમકોને ટ્રેન દ્વારા તેમના
વતન મોકલવાનું આયોજન કયુું હતું, પરંતુ તેમાં
ઘણો વધુ સમય લાગે તેમ હોવાથી તેમણે
શ્રમજીવીઓને ભવમાન માગગે તેમના ગામ
મોકલવાનો ભનણયય કયોયહતો. એક ભવમાન રવાના
કયાય બાદ અભમતાિ બચ્ચને બીજા ભદવસે ૧૧મી
જૂને વધુ બે ચાટટિટ ફ્લાઈટ દ્વારા અન્ય શ્રભમકોને
તેમના વતન રવાના કયાુંહતાં.

જાવેદ અખ્તર રરચડડડોકિન્સ
સન્માન મેળવનારા પ્રથમ ભારતીય

ગીતકાર અને પટકથા િેખક જાવેદ અખ્તરને લરચડટ ડોકકકસ એવોડટ ૨૦૨૦થી
સકમાલનત કરાયાના અહેવાિ છે. તેમનેઆ એવોડટપોતાના ક્ષેત્રમાંઉચ્ચ સ્તરીય
કામ અનેતાકકિક લનવેદનો માટેઅપાયો છે. જાવેદ અખ્તર એકમાત્ર ભારતીય છે
જેમનેઆ એવોડટથી સકમાલનત કરાયા છે. તેમના પહેિા અમેલરકન કોમેલડયન
લબિ માહેર અનેફિોસોફર લિસ્ટોફર લહચેકસનેઆ સકમાન મળ્યુંહતું. જાવેદ
ઘણી વાર સામાલજક-રાજકીય લનવેદનો કરે છે. તેઓ સીએએ, તબિીગી
જમાત, ઈસ્િામોફોલબયા વગેરે લવષયો પર ટ્વવટ કરી ચૂક્યા છે. નોંધનીય છે
કે, આ એવોડટનુંનામ લવશ્વ પ્રલસદ્ધ લવજ્ઞાની લરચડટડોકકકસની યાદમાંઅપાયુછ
ં .ે
ડોટ્કકસ ધમાલનરપેક્ષતા અનેતકિવાદની વાત કરતા હતા. જાવેદ અખ્તર પણ
ડોકકકસના પ્રશંસક છે. આ એવોડટતેમનેમળવાનો છે. એવા સમાચાર
મળ્યા પછી જાવેદ અખ્તરે કહ્યું કે, હું હેરાન છું કે મારી વાતો
આટિે દૂર સુધી પહોંચે છે. મારા એટ્કટ-લરલિલજયસ લવચારો
સાથેદુલનયામાંઅનેક િોકો સંમત છે.

સોનૂસૂદે૧૮૦ જણાનેફ્લાઈટથી વતન પહોંચાડ્યા
બોલિવૂડ એક્ટર સોનુ સૂદે અગાઉ
કેટિાય પરપ્રાંતીયોને બસ દ્વારા તેમના
વતન પહોંચવાની વ્યવસ્થા કયાા પછી
કેરળના
એકનાકુિામમાં
લસવણકામ
અને
ભરતકામનું
એક
કારખાનું બંધ પડવાથી
૧૭૭ યુવતીઓને એર
પોટટ
લવભાગની
પરલમશન
િઈને
બેંગિુરુ - કોચ્ચી ભુવનેશ્વરની
હવાઈ
સફર પછી ભુવનેશ્વરથી
બે કિાકના અંતરે આવેિા
તેમના વતન પહોંચાડાઈ હતી.
એ પછી સોનુએ તાજેતરમાં૧૮૦ િોકોને
મુંબઇથી લવશેષ ફ્િાઇટમાં દહેરાદૂન
મોકલ્યા. સોનુ સૂદ મુંબઇના છત્રપલત
લશવાજી મહારાજ એરપોટટ પર જોવા
મળ્યો હતો. તેણે ૧૮૦ િોકોને એર
એલશયાની ફ્િાઇટ દ્વારા ઉત્તરાખંડના
દહેરાદૂન મોકલ્યા હતા. આ ફ્િાઇટ

પાંચમીના રોજ બપોરે ૧.૪૦ વાગે
મુંબઇથી રવાના હતી. સોનુ અને તેની
લમત્ર નીલત ગોયિ બંનેએરપોટટપર જોવા
મળ્યા હતા. ઉલ્િેખનીય છે કે,
આ લવશેષ લવમાનમાં વધુ
સંખ્યામાં મલહિાઓ જોવા
મળી હતી. જેમાંવયોવૃદ્ધ
તેમજ
ગભાવતી
મલહિાઓ તથા નાના
બાળકો
સાથેની
મલહિાઓ હતી.
એક
વાતચીત
દરલમયાન નીલતએ જણાવ્યું
હતું કે, અમારી પ્રાથલમકતા
આ ફ્િાઇટમાંમુંબઇમાંફસાયેિી
મલહિાઓને દહેરાદૂન પોતાના ઘરે
પહોંચાડવાની હતી. જેઓ બસ અથવા
ટ્રેન દ્વારા િાંબી સફર કરી શકે નહીં.
આમાંની ઘણી મલહિાઓ સાથે તેમના
પલત પણ હતા, પરંતુ અમે તેમને
લવમાનની બદિે બસથી રવાના કયાા
હતા.
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નવ ઊભી લાઈન અનેનવ
આડી લાઈનના આ ચોરસ
સમૂહના અમુક ખાનામાં
૧થી ૯ના અંક છેઅને
બાકી ખાના ખાલી છે.
તમારેખાલી ખાનામાં૧થી
૯ વચ્ચેનો એવો આંક
મૂકવાનો છેકેજેઆડી કે
ઊભી હરોળમાંરરપીટ ન
થતો હોય. એટલુંનહીં,
૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯
સુધીના આંકડા આવી
જાય. આ રિઝનો ઉકેલ
આવતા સપ્તાહે.

અમદાવાદ એરપોટટમાંસતત ૩ સપ્તાહથી ૫૦
ટકાથી વધુફ્લાઈટ કેન્સલઃ રરફંડમાંઠાગાઠૈયા

અમદાવાદઃ કોરોનાના સંકટ વચ્ચે અમદાવાદ
સમહત દેશના મોટાભાગના એરપોટટમાં છેલ્લા ૩
સપ્તાહથી ડોમેસ્ટટક ફ્લાઇટ શરૂ થઇ ગઇ છે.
જોકે, છેલ્લા ત્રણ સપ્તાહથી અમદાવાદના સરદાર
વલ્લભભાઇ પટેલ એરપોટટથી જ દરરોજની ૫૦
ટકાથી વધુફ્લાઇટ કેડસલ થઇ રહી છે.
અમદાવાદ એરપોટટ પરથી હાલમાં દરરોજની
સરેરાશ ૯૦ ફ્લાઇટની અવર-જવર છે. જોકે, આ
પૈકીની અડધોઅડધ ફ્લાઇટ હાલ કેડસલ થાય છે.
આ અંગેએરલાઇડસ દ્વારા એવો દાવો કરાયો છે
કેકોરોના અનેલોકડાઉન બાદ લોકો હાલમાંખૂબ
જ જરૂરી હોય તો જ એક શહેરથી બીજા શહેરમાં
ફ્લાઇટથી મુસાફરી કરે છે. અગાઉ મબઝનેસ

કોડફરડસનેકારણેપણ ફ્લાઇટમાંવધારેસંખ્યામાં
મુસાફરો જોવા મળતા, પરંતુ હવે મોટાભાગની
કોડફરડસ પણ મવમવધ મોબાઇલ એપ દ્વારા જ
યોજાય છે. આ મસવાય કોઇ વ્યમિનેકોઇ ખૂબ જ
અંગત કામ હોય તો જ તેફ્લાઇટમાંજવાનુંપસંદ
કરે છે અને પ્રવતમમાન સ્ટથમતમાં ટુમરઝમ સેક્ટર
સાવ ઠપ્પ થઇ ગયુંછે. આ પમરબળોનેપગલેહાલ
જે ફ્લાઇટ ઓપરેટ થાય છે તેમાં પણ કુલ
િમતાના ૬૦ ટકાથી ૭૦ ટકા મુસાફરો માંડ હોય
છે. જોકેઆ બધા વચ્ચેએરલાઇડસ દ્વારા ફ્લાઇટ
કેડસલેશન અંગે મુસાફરોને આગોતરી જાણ પણ
કરાતી નહીં હોવાની તેમજ મરફંડ આપવામાં પણ
ઠાગાઠૈયા થતા હોવાની ફમરયાદો વધી રહી છે.

કોંગ્રેસના નેતાના ફામમ હાઉસ
પર રોકાયા છે. હવે આ તમામ
ધારાસભ્યોને ૧૮મી જૂને
ગાંધીનગર લવાશે. ત્યાં તેમને
એક હોટેલ કેમરસોટટમાંરખાશે.
આ પછી ૧૮મી જૂને બપોરે ૨
કલાક આસપાસ રાજ્યસભાના
મતદાનની તાલીમ આપતું મોક
પોલ યોજવામાં આવશે. આ
પોલમાંકઇ રીતે મતદાન કરવું
તે ધારાસભ્યોને શીખવવામાં
આવશે. જેથી કોઇ ભૂલ થાય
નહીં તેમ પ્રદેશ પ્રમુખ અમમત
ચાવડાએ કહ્યુંહતું.
ઉલ્લેખનીય
છે કે,
સૌરાષ્ટ્રના ધારાસભ્યો કોંગ્રેસ
છોડનાર લીંબડીના પૂવમ
ધારાસભ્ય સોમા ગાંડાના મત
મવટતારમાં દેખાવો કરીને
ગાંધીનગર આવશે.

વડોદરાઃ રાજ્યસભાની ચૂંટણી
પહેલાંકરજણના પૂવમધારાસભ્ય
અિય પટેલની ભાજપમાં
એડટ્રીના વાવડ હતાં. અિય
કેસમરયા કરે તેની તૈયારી થતાં
ભાજપના ટથામનક આગેવાનો
અનેકાયમકરો દોડતા થયાંહતાં.
રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં
ભાજપના ઉમેદવારને ફાયદો
કરાવવા માટે કોંગ્રેસના અિય
પટેલે ધારાસભ્યપદ જતું કયામ
બાદ ટેકેદારોની મમમટંગ
બોલાવતાં તેમાં ભાજપના ત્રણચાર આગેવાનો પણ હાજર રહ્યા
હતા. જેના કારણે અિય પટેલ
ભાજપમાંએડટ્રી લેતેવી શક્યતા
જોવાતાં ભાજપના ટથામનક
આગેવાનો અને કાયમકરોએ
પાણી પહેલા પાળ બાંધવાની શરૂ
કરી હતી. ભરૂચના સંસદ
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ભારતીય સંસ્કાર પરંપરાના પુરસ્કતાષઃ
ગોરવંદભાઈ વઘારસયા

મવધુર બાપ સંતાનોને સાચવવા ફરી ના
પરણ્યા. સંતાનોની મા બનીને જીવ્યા. બાપ
રણછોડભાઇ તેગઢડા તાલુકાના માંડવાના વતની.
ખેતી કરે. ધીરધાર કરે અને ગઢડા પાંચ માઈલ
ચાલીનેટવામમનારાયણ મંમદરની અમગયારસો ભરે.
સંયમી જીવન જીવે. વ્યસનમુિ ભગત જીવ. મોટો
દીકરો ગોમવંદ ૧૯૫૦માં જડમ્યો. બાપના સંયમી
જીવનના સંટકાર પામ્યો. ગામની શાળામાંપહેલો
નંબર ના ચૂક.ે આ પછી ૬૯ ટકા સાથે
એસ.એસ.સી. થઈને સાયડસમાં ગયો. ૧૯૭૨માં
પ્રમુખસ્વામી મહારાજ અનેગોરવંદભાઈ વઘારસયા
કેમટે ટ્રી સાથે ગ્રેજ્યુએટ થતાં અમેમરકા વધુ
અભ્યાસ માટેજવા મપતાનેકહ્યું. બાપા કહે, ‘બેંક સંટકૃમત સાચવેછે. વધારામાંપમતના સેક્રટે રી તરીકે
લોન આપે તો લઈને જા.’ બેંકોમાં ધક્કા ખાઈને વતમતી આ પત્ની પસ્ચચમી જીવનરીમતથી સાથી
અથવા મમત્રવત્ વ્યવહાર કરેછે.
દુમનયા જોઈ. મપતાએ દીકરાને
ગો મવં દ ભા ઈ ની
વાટતમવિાનુંભાન કરાવવા જ
સંગઠનશમિનો
અનુભવ
આ કહેલ.ું લોનમાં ધક્કા પર
બી.એ.પી.એસ.ને
પણ
છે.
પ્રા. ચંદ્રકાંત પટેલ
ધક્કા થયા. અંતે મપતાએ
૧૯૭૭માં
પ્રમુ
ખ
ટવામી
મહારાજ
દીકરાનેજરૂરી રકમ આપી અને
૧૯૭૩ના આરંભે તે લોસ એડજેલસ પહોંચ્યા. લોસ એડજલસ પધાયામ ત્યારે એ મવટતારમાં
કલાકેએક ડોલર સાઠ સેડટ લેખેઅઠવામડયે૬૦ બી.એસ.પી.એસ.નો ખાસ પ્રચાર નહીં.
પ્રમુખટવામીને ત્યારે ગોમવંદભાઈ મળ્યા. પ્રથમ
કલાક કામ કરેઅનેભણે.
મપતાની કરકસરનો વારસો સાચવ્યો. બેવષમમાં મુલાકાતેગોમવંદભાઈનુંહૃદયમોતી મવંધાયુંઅનેએ
ક્યારેય મડઝનીલેડડ જોવા ના ગયા. બે વષમમાં બાપાના થઈ ગયા. બાપાએ કહ્યું, ‘આ મવટતારમાં
એમ.બી.એ. મડગ્રી મળી ત્યારે ખચમ જતાં ૯૦૦૦ સત્સંગ ચલાવો અને વધારો.’ ગોમવંદભાઈ પૂરી
લગનથી સત્સંગીઓ શોધવા અને વધારવા મંડી
ડોલર બચ્યા હતા!
લોસ એડજલસના ઉપનગર બરબેંકમાંએમણે પડ્યા. બાપામાંએમનેભગવાન ટવામમનારાયણનો
ટ્રાવેલ લોજ નામની ૨૮ રૂમની મોટેલ ખરીદી. સતત વાસ જણાયો. તેમણેરમવ સભાઓ ચાલુકરી. તે
મહેનત અને સૂઝથી સમૃમિ વધી. પોતાના જમાનામાંમંમદર ન હતુ.ં વારાફરતી એકબીજાને
ભાઈઓનેઅમેમરકા બોલાવીનેટથાયી થવામાંમદદ ત્યાં સત્સંગીઓ મળતા. સત્સંગીઓ વધતાં
કરી. આજેએમની પાસેસારી ફ્રેડચાઈઝીની ચાર બેસવામાંકોઈનુંય ઘર નાનુંપડેએવુંથયુ.ં
૧૯૭૭માં ગોમવંદભાઈ જોડાયા અને ચાર જ
મોટેલો છે. ત્રણ શોમપંગ સેડટરોની મામલકી છે.
કેટલાંક ભાડેઆપેલાંમકાન છે. બધી થઈને૨૯ વષમમાં૧૯૮૧માંબધાના સમહયારા પુરુષાથમથી ફકતમન
માટેનું મકાન લીધુ.ં ૧૯૮૪માં પ્રમુખટવામી
મમલકતો ધરાવેછે.
ભારતીય મૂળની સંટથાઓના છત્રરૂપ સંટથા મહારાજની હાજરીમાંમૂમતમપ્રમતષ્ઠા થઈ. બાપા ખૂબ
ફેડરેશન ઓફ ઈસ્ડડયન એસોમસએશનના દમિણ રાજી થયા. ગોમવંદભાઈ લોસ એડજલસ સત્સંગ
કેમલફોમનમયા મવભાગના તે પ્રમુખ ચૂટં ાયા હતા. મવકાસના સંયોજક થયા.
ગોમવંદભાઈના પમરવારમાં ભાઈઓ તથા
સધનમ કેમલફોમનમયાના હોટેલ મોટેલ ઓનસમ
બહે
ન
ો અનેતેમના સંતાનો થઈનેત્રણ ડઝન કરતાં
એસોમસએશનના પણ બેવષમપ્રમુખ હતા.
વધારે
સંખ્યા છે. નોકરી કે વ્યવસાયને કારણે
વતનમાંમપતા રણછોડભાઈની ટમૃમતમાંતેમણે
હાઈટકૂલનું મકાન બંધાવી આપ્યું છે. વતનમાંથી અલગ અલગ હોય તો પણ મંમદરમાંસભામાંબધાં
ભલામણ લઈનેઆવનારનેતેઓ સગાં-સંબધ
ં ી કે ભેગાંમળેછે.
ગોમવંદભાઈમાં નમ્રતા છે. પૈસાનું અમભમાન
મમત્રોને ત્યાં નોકરી અપાવીને તાલીમ મળે તેમ
નથી.
પોતાની સમયશમિનો મોટો ભાગ તેઓ
ગોઠવેછે. આ પછી એનેધંધેવળગાડવામાંમદદરૂપ
થાય છે. ક્યારેક કડવો અનુભવ થાય તોય સારપ બી.એ.પી.એસ. માટેખચચેછે. જીભની મીઠાશ અને
નમ્રતા છે. સંતાનો એ પામે માટે એ ખૂબ જાગૃત
ચૂકતા નથી.
સૌરાષ્ટ્રની આમતથ્ય પરંપરા એમણે જાળવી હતા. એમનો મોટો દીકરો સંદીપ ૧૧ વષમનો હતો
રાખી છે. પત્ની સોનલબહેન ભૂતપૂવમ ધારાસભ્ય ત્યારે બાપાના પગ દબાવતો. મેં પૂછ્ય,ું ‘થાક્યા
બટુકભાઈ વોરાનાંપુત્રી છે. ગમેત્યારેઆવતા કે છો? તમારેશી જરૂર છે?’ તો કહે‘દીકરામાંનમ્રતા
પમત દ્વારા લવાતા મહેમાનનેએ મવના મોં મચકોડ્યે અનેસેવા આવેતેમાટે.’
ગોમવંદભાઈ સેવા, ભમિ અને જીભની
આવકારે છે. આવું બનવું પસ્ચચમી સંટકૃમતમાં
મીઠાશથી
સમૃિ છે.
જીવતા માટેમુચકેલ છે. તેપસ્ચચમમાંરહીનેપૂવન
મી

ે ેગજ
ુ રાત
ે રવદશ
દશ

કોંગી ધારાસભ્યોનેમતદાનની તાલીમ અપાશે કરજણના અક્ષય પટેલનેરોકવા કવાયત
ગાંધીનગરઃ
રાજ્યસભાની
ચૂંટણીનું મતદાન ૧૯મી જૂને
ગાંધીનગરમાં થશે. આવા
સંજોગોમાં કોંગ્રેસે તેના
ધારાસભ્યોને રાજ્યના ચાર
ટથળો પરથી ગાંધીનગર ખાતે
લવાશે તેવું પ્રદેશ પ્રમુખ અમમત
ચાવડાએ ૧૫મી જૂને જણાવ્યું
હતું. તેમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસના
ધારાસભ્યોનેગાંધીનગરમાંએક
મદવસ રખાશે.
સૌરાષ્ટ્રના
કોંગ્રેસના
ધારાસભ્યો અત્યારે રાજકોટમાં
ઈડદ્રનીલ રાજ્યગુરુના નીલ
મસટીમાં છે. ઉત્તર ગુજરાતના
ધારાસભ્યો
રાજટથાનના
મશરોહીમાંઅનેમધ્ય ગુજરાતના
ધારાસભ્યો આણંદના મરસોટટમાં
રોકાયા છે. ઉપરાંત દમિણ
ગુજરાતના ધારાસભ્યો પારડીમાં
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સભ્યની આગેવાની હેઠળ
મશનોર નજીકના કુકસ ગામે
મળેલી
એક
મમમટંગમાં
કરજણના પૂવમ ધારાસભ્ય,
ભાજપના મજલ્લા અનેતાલુકાના
ચૂંટાયેલા આગેવાનો સમહતના
કાયમકરો હાજર રહ્યા હતા. આ
મમમટંગમાં રેતી ખનનના મુદ્દે
ભારે આક્રોશ વ્યિ કરી રેતી
માફફયાઓ સામે લડત ઉપાડવા
માટે મનણમય લઇ પરોિ રીતે
અિય પટેલની ભાજપમાં
સંભમવત એડટ્રી સામે મવરોધ
વ્યિ કરવામાં આવ્યો હતો.
નોંધનીય છે કે, થોડા સમય
પહેલાં અિય પટેલના પુત્રનું
નામ રેતી ખનનમાં ઉછળ્યું હતું
અને ખમનજ
મવભાગના
અમધકારીએ પોલીસમાં અરજી
પણ આપી હતી.

તબીબોએ દંપતીને ચેતવણી
આપી
હતી કે ટોની ચાલવાનું તો
પાંચ વષષના ....
બાજુએ રહ્યું, ઘૂટણભેર ઘસડાઈ
પણ નમહ શકે. પરંતુ, ત્રણ મમહના અગાઉ જ લગાવેલા બનાવટી
પગ અનેકાખઘોડીના સહારેતેણેઆટલુંમોટુંસાહસ કયુુંછેઅને
લોકોના મદલમાં વસી ગયો છે. તેની દત્તક માતા પૌલાએ જણાવ્યું
હતુંકે, ‘ટોનીએ કેપ્ટન મૂરનેપોતાની ફ્રેમ સાથેબગીચામાંચાલતા
જોયા ત્યારેતેણેકહ્યુંકે‘હુંપણ આ કરી શકુંછું.’ આ પછી અમે
આ ચેલેડજ ટથાપી તેનો જીવ બચાવનાર ઈવમલના હોસ્ટપટલ માટે
નાણા એકત્ર કરવા મનણમય લીધો હતો.’
પૌલા હજેલે મડસેમ્બર ૨૦૧૯માં એક અખબારી મુલાકાતમાં
જણાવ્યુંહતુંકે,‘ શાળામાંબધી અપેિા કરતાંપણ તેઆગળ રહે
છે અને આચચયમચફકત મશિકો તેને ઘણો પ્રેમ કરે છે પરંતુ,
બાળપણમાંકરાયેલા અત્યાચારેતેનેહંમેશાંમાટેમવકલાંગ બનાવી
દીધો છે. તેનેઅમતશય પીડા રહેછે, જમણા કાનેબમધર છે, તેનો
મનતંબ કાયમી ઈજાગ્રટત છે તેના કાંડામાં પમ તકલીફ છે. આ
તમામ મુચકેલીઓ છતાં, તેસૌથી બહાદુર બાળક છે. હુંતેનેવહાલ
કરુંછું.’
પૌલા અને માકક હજેલના સઘન પ્રયાસોના પમરણામે ટોનીના
જડમદાતા પેરડટ જોડી મસમ્પ્સન અને ટોની સ્ટમથને ૨૦૧૮માં ૧૦
વષમની જેલની સજા ફરમાવાઈ હતી.
અનુસંધાન પાન-૩૨
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હીંચકો આપણનેસમજાિેછેઃ મૂળ સાથેમહોબ્બત િાખો... વિપવિત સંજોગો છતાં૨૦૨૦માંધીિજપૂિકવ વિકેટ
અનુશાસનમાંરહેવામાં, નકારાત્મક ચવિારોથી દૂર
ટકાિી િાખજો, િન તો ૨૦૨૧માંપણ બની જશે
રહેવામાં, પરમતત્વ માિ આપણું જ નહીં સવગનું
• િુષાર જોષી •

હીંિકો... િણ અિરના આ શબ્દની ઓળખ
અને એની અનુભચૂત સવગસામાન્ય પણ છે અને
વ્યાપક પણ છે. ચહંિકો એટલે કઠેડાવાળો મોટો
ચહંડોળો - ઝુલો. આ ઝુલાને આપણે અનેકરૂપે
અનેક અથોગ સાથે જોયો હશે પરંતુ આ ઝુલો
‘ઝુલતી વ્યાસપીઠ’ બની જાય અને ઘરઘરમાં
બેઠલ
ે ા ચવશ્વભરના શ્રોતાઓ ઝુલતી વ્યાસપીઠ
પરથી રજૂથતાંસંવાદનુંશ્રવણ કરેએ ઘટના જ
ચવશ્વમાં પહેલીવાર બની છે અને એમાં જોડાનાર
સહુ માટેધન્યતાનો અનુભવ કરાવનારી બની છે.
ઝુલતી વ્યાસપીઠ પર, તલગાજરડામાં બેસીને
સંવાદ કયોગ, ચવશ્વમાંપ્રેમ - પ્રાથગના - પ્રસન્નતાનો
પ્રસાર કરી રહેલા પૂજ્ય મોરાચરબાપુએ.
હીંિકો એટલે ઘોચડયાથી ઘડપણ સુધીનો
માનવીનો સંગાથ. વ્યાસ શબ્દના ઘણા અથોગમળે
છે. એની સાથેપીઠ શબ્દ જોડાય છેત્યારેબનેછે
વ્યાસપીઠ શબ્દ, જેનો આપણી પરંપરામાંઅથગછે,
વિા કેકથાકારનેબેસવાનુંથથાન.
વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ૨૪ માિગની
સાંજે ભારતમાં ૨૫ માિગથી ૨૧ ચદવસ લોકડાઉન
જાહેર કયુ.ું આ જ ચદવસથી િૈિી નવરાચિનો
શુભારંભ થયો. પૂજ્ય મોરાચરબાપુએ
તલગાજરડામાં ચહંિકે - ઝુલા પર બેસીને આ
ચદવસથી જ સંવાદનો આરંભ કયોગ, ‘હચરકથા
સત્સંગ’ રૂપે. આરંભેજ પૂજ્ય બાપુએ કહ્યું, ‘સભી
કો મેરા જય સીયારામ’ લોકડાઉન સંદભષે કહ્યું
‘લોકડાઉન હમ સબ કે લીયે અનુષ્ઠાન હૈ, જૂડ
જાયે, પૂરી પ્રામાચણકતા સેસહયોગ કરે.’
મારુંએ પરમ સૌભાગ્ય રહ્યુંછેકેછેક ૧૯૭૭૭૮થી પૂજ્ય બાપુની કથાનો હું શ્રોતા રહ્યો છુ.ં
હનુમાનજી મહારાજ અને તલગાજરડાની ભૂચમ
મારા માટે શ્રદ્ધેય રહ્યા છે, અને પૂજ્ય બાપુના
સાચનધ્યમાંસૂર-શબ્દની યાિા પણ થતી રહી છે.
અંગત અનુભચૂતની વાત કરું તો થવયં

કલ્યાણ કરશે જ એ શ્રદ્ધાને દ્રઢીભૂત કરવામાં
‘હચરકથા સત્સંગ’ે શબ્દાતીત અનુભચૂત આપી છે.
લોકડાઉન લંબાતુંગયુંઅનેશ્રોતાઓની જીજ્ઞાસા
તથા પૂજ્ય બાપુની થમૃચત આધાચરત સંવાદ આગળ
વધતો િાલ્યો. બાપુની ઝુલતી વ્યાસપીઠની પાછળ
હચરયાળા વૃિો, ક્યારેક પંખીઓનો કલરવ અને
વાહનોનો અવાજ અને કરૂણામય-પ્રેમમય થવરે,
ધીમેધીમેવહેતી પૂજ્ય બાપુની વાણી. સંવાદ વેળા
પૂજ્ય બાપુએ એમના સદગુરૂ, પૂજ્ય ચિભુવન
દાદાનેસતત યાદ કયાગનેકહ્યુંકે, ‘ગુરૂકૃપાથી જે
સમજ્યો તે સંવાદ કરું છુ.ં’ બાળપણના થમરણો
યાદ કરીનેથનેહજળથી સભર થતી હતી એમની
આંખો. એક સમયેપ્રાથચમક શાળાના ચશિક રહી
િૂકલ
ે ા પૂજ્ય બાપુ, એમની ૭૫ વષગની વયે પણ
પોતાની અંદર ચવદ્યાથથીનેજીવંત રાખેછેએ વાતની
અનુભચૂત ત્યારે થાય જ્યારે કેટલાક સંવાદોમાં
તેઓએ કહ્યુંકે‘જેતેસમયેથમૃચતમાંઆવતુંગયું
તે હું નોંધતો રહ્યો છુ’ં અને એ નોંધ પર નજર
ફેરવીનેબાપુસંવાદમાંઆગળ વધતા જાય.
આટલા ચદવસોમાંચવષયોનુંવૈચવધ્ય એટલુંકે
એક એક ચદવસના સંવાદ પર એક એક લેખ લખી
શકાય. સંવાદમાં પૂજ્ય બાપુએ કહ્યું કે ‘સમજાને
કી િેિા નહીં હૈ, સમજાને નહીં આયા હું, મેરા
પ્રવિન મેરા થવાધ્યાય હૈ.’ સંવાદમાં જ પૂજ્ય
બાપુએ ‘મેરી ઝુલતી વ્યાસપીઠ’ શબ્દ ક્યારેક
કહ્યો અનેઆ લેખ લખવા અિરો મંડાયા.
હીંિકા પર બેસનારનો અનુભવ છે કે ત
જેટલો આગળ જાય, એટલો જ પાછળ પણ જાય
અને દરચમયાન મધ્યમાં આવે ત્યારે બેસનારના
પગ ધરતીનેથપશષે... આ અનુભચૂત સાથેજ પૂજ્ય
બાપુએ કહ્યા હતા સંવાદમાં‘મૂળ સાથેમહોબ્બત
રાખો...’ લોકડાઉનના બીજા િરણ સમયેહચરકથા
સત્સંગ સાંભળતા આંખો સજળ થઈ ને કંઈક
લખવા સહજ ભાવ જાગ્યો તેઆજેલોકડાઉનના
અંચતમ ચદવસોમાં આ શબ્દો લખાયા છે, ઝુલતી
વ્યાસપીઠના અજવાળાંહૃદયમાંઝીલાયાંછે.

અઠવાડિક
ભડવષ્ય
િા. ૨૦-૬-૨૦૨૦ થી ૨૬-૬-૨૦૨૦

મેષ રાતશ (અ,િ,ઇ)

તસંહ રાતશ (મ,ટ)

જ્યોતિષી
ભરિ વ્યાસ

ધન રાતશ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

તમારી અપેિાઓ મનમાં જ
રહેતી લાગે. ઉદ્વેગ વધશે.
ચિંતાનો અનુભવ થશે.
માનચસક શાંચત મુશ્કેલી જણાય.
આચથગક સંજોગ કટોકટીરૂપ
બને. આવક ઘટે, ખિગ વધે.
કરજનો ભાર હળવો કરવામાં
વાર લાગે.

આ સમયમાંનાણાંકીય દૃચિએ
રાહત અનુભવવા મળે.
આરોગ્ય અને માનચસક
શાંચતની દૃચિએ પ્રચતકૂળ
સંજોગોનો સામનો કરવો પડે.
તેથી આ સમયમાં ચિંતા તાણ
અને આવેશ વધે. થવથથતા
ધારણ કરવી મુશ્કેલી બને.

પ્રયત્નોનું ફળ મેળવવા માટે
ધીરજ રાખવી પડશે. ઉન્નચતનો
માગગ ખુલ્લો થશે. ઉજ્જવળ
સફળતા મળશે. નાણાંકીય
મૂંઝવણો જણાશે. નોકચરયાતો
માટે આ સમય એકંદરે
સાનુકૂળ નીવડશે. વેપારધંધાના િેિેલાભ વધશે.

માનચસક સુખ અનેથવથથતાનો
અનુભવ. બેિેની-વ્યથામાંથી
મુચિ મળે. સજગનાત્મક કાયોગથી
આનંદ પ્રાપ્ત થાય. નાણાકીય
સ્થથચત તંગ રહેતી જણાશે.
ધાયાગલાભ અટકશે. વ્યવસ્થથત
આયોજન કરવા અનેચવિારીને
ખિગકેરોકાણ કરવા સલાહ છે.

સમય હવે મહત્ત્વના પ્રસંગોની
ઝલક દશાગવશે. અસ્થથરતાના
માહોલમાંથી મુિ બનશો.
પુરુષાથગનું મીઠું ફળ મળશે.
નોકચરયાતોને અશાંચત જણાશે.
ઉપરી અમલદારો સાથેવૈિાચરક
મતભેદો સજાગતા માનચસક
તણાવ વધતો જણાશે.

ચિંતાના વાદળો ચવખેરાશે.
મનોબળ થવથથ બનશે.
ચવપરીત સંજોગોમાંથી માગગ
મળશે. નાણાંકીય દૃચિએ જે
તકલીફો જણાશેતેમાંથી બહાર
નીકળવાનો માગગમળે. ખિગમાટે
જરૂરી નાણાંની વ્યવથથાઓ
કરી શકશો.

આ સપ્તાહમાં મનોસ્થથચત તંગ
અને અશાંત રહેશે. ધીરજ
રાખીને કામ કરશો તો
પચરસ્થથચત સાનુકૂળ અનેસુખદ
બનાવી શકશો. ઉતાવચળયા
ઘાંઘા બનશો નહીં. આચથગક
રીતે વધારાની આવક ઊભી
કરવા વધુમહેનત કરવી પડે.

માનચસક ઉગ્રતા અનેઆવેશને
કાબૂમાં રાખજો. કોઈને કોઈ
કારણે મનનો બોજો તાણ
વધશે. અન્ય સાથે ઘષગણો ન
જાગે તે જોવું રહ્યું. ઉતાવળા
પગલાના કારણે પથતાવું પડે.
નાણાકીય મૂંઝવણ હજુ ખાસ
દૂર થાય તેમ જણાતુંનથી.

અગત્યના મૂઝ
ં વતા પ્રશ્નો હલ
થતાંઉત્સાહ વધશે. અટવાયેલા
કાયોગનો ચનકાલ આવ્યે પ્રગચત
થતી જણાશે. આચથગક પચરસ્થથચત
સામાન્ય રહેશ.ે જરૂર કરતાંવધુ
ખિગ- હાચન થાય. કરજનો ભાર
અકળાવશે. નવા મૂડીરોકાણને
ટાળવા જરૂરી છે.

અશાંચત યા તો તંગચદલીના
પ્રસંગો ઓછા થશે. આનંદ અને
ઉલ્લાસના પ્રસંગો વધશે.
સાનકૂળતાનો લાભ ઉઠાવજો.
આશાવાદી તકો મેળવી શકશો.
મનની મૂઝ
ં વણો દૂર થાય. લાંબા
સમયથી અટવાયેલા લાભ
મેળવી શકશો.

મનોવ્યથામાંથી મુચિ મળશે.
ટેન્શન હળવુંથાય. સજગનાત્મક
પ્રવૃચિનો ચવકાસ થાય. કેટલાક
પ્રયત્નો સાકાર થતાંઆશાથપદ
વાતાવરણ જણાશે. પડકારને
પહોંિી વળવા શચિ મેળવી
શકશો. નાણાંકીય સ્થથચત
સાનુકૂળ બનતી જણાશે.

કટલાક પ્રસંગોથી ઉત્પાત કે
અજંપો વતાગશે. લાગણીઓ કે
થવમાન ઘવાય તેવા પ્રસંગો પણ
બેિેન બનાવશે. નાણાંકીય
પચરસ્થથચતમાં સુધારો થઈ
શકશે. અગત્યની કામગીરી
સફળ થતાં લાભ ઊભો થાય.
આવક કરતાંજાવક વધશે.

વૃષભ રાતશ (બ,વ,ઉ)

તમથુન રાતશ (ક,છ,ઘ)

કકકરાતશ (ડ,હ)

કન્યા રાતશ (પ,ઠ,ણ)

િુિા રાતશ (ર,િ)

વૃસ્ચચક રાતશ (ન,ય)

ક્યારેક પીિ સારી ન હોય, બોલર ખતરનાક
હોય ત્યારે બેટ્સમેને શું કરવું જોઈએ? ચિકેટના
શોખીન લોકો જાણે છે કે આવા સમયે બેટ્સમેન
ચવકેટ ટકાવી રાખવાની કોચશશ કરે છે. જો
બેચટંગ કરતી ટીમની ચવકેટ ટકી જાય તો રન પણ
બનેછે. સાંજનો સમય હોય, પીિ ધીમી થઇ ગઈ
હોય ત્યારે બેટ્સમેન ચવકેટ
ટકાવી રાખવાની કોચશશ કરે
જેથી બીજેચદવસેરન બનાવી
શકાય. ટેથટ મેિમાંઘણીવાર
- રોચહત
એવુંથાય છે.
આ સમયેસુચનલ ગાવથકરની વાત યાદ આવે
છે. તેઓ કહેતા કેહુંજયારેપીિ પર જાવ ત્યારે
એવો ચનણગય કરુંછુંકેમારેબેચદવસ સુધી બેચટંગ
કરવું છે. રન તો ચવકેટ ટકાવી રાખો એટલે
બનવાના જ. બ્રાઇન લારાનો ૨૦૦૪નો ઇંગ્લેન્ડ
સામેનો એ મેિ યાદ છે જેમાં તેણે નોટઆઉટ
રહીને૪૦૦ રન બનાવેલા? તેણેિણ ચદવસ સુધી
બેચટંગ કરેલું. આરામથી પોતાની ચવકેટ ટકાવી
રાખી અનેઉતાવળ કયાગચવના, જયારેજયારેતક
મળી ત્યારેરન બનાવ્યા કયાગ. આ રીતેધીરજથી,
આ વષગનેપસાર થવા દો. ચવકેટ ટકાવી રાખો.
૨૦૨૦નું વષગ આપણા સૌના માટે એવું જ છે.
ચવકેટ ટકાવી રાખજો, રન તો ૨૦૨૧માંપણ બની
જશે. ગયા વષગના ચડસેમ્બરથી શરૂ થયેલ
કોરોનાનો ફેલાવો અત્યારે યુકેમાં તો ઘટી રહ્યો
છે પરંતુ અમેચરકા, બ્રાઝીલ, રચશયા અને
ભારતમાં હજી ખુબ ફેલાયેલો છે. યુકે કે અન્ય
દેશો પણ સુરચિત થયા ન કહેવાય કેમ કેકોઈની
પાસે તેને અટકાવવા માટે વેક્સીન નથી. માટે
કોરોના કોઈનેપણ થઇ શકેછે, હજુપણ.
ભારતમાં તો આ વષષે અનેક સમથયાઓ
એકસામટી આવી પડી. શરૂઆત કોરોનાથી થઇ.

૩૦મી જાન્યુઆરીએ પહેલો કેસ સામે આવ્યો.
૩૦મી મેસુધીમાં, એટલેકેિાર મચહનામાંબેલાખ
કેસ અને પછી દસ ચદવસમાં એક લાખ કેસ થઇ
ગયા. ઉપરાંત વાવાઝોડું આવ્યું. ભૂકંપ આવ્યો.
તીડનુંજૂથ આવ્યુંઅનેએવી નાનીમોટી કેટલીય
મુશ્કેલીઓ આ વષગમાં આવી. છેલ્લી ચિમાહી
નબળી હોવા છતાં ગયા વષષે
તો ૪.૨ ટકા જેટલો આચથગક
ચવકાસદર ટકી રહ્યો પરંતુ
આ વષષે શરૂઆત ખુબ
વઢવાણા
નબળી થઇ છે. લોકોની
નોકરીઓ જાય છેઅનેધંધા બંધ થઇ રહ્યા છે.
તેવું જ બીજા દેશોનું પણ છે. યુકેની વાત
કરીએ તો કેટલાય હજાર લોકોની નોકરી ગઈ છે.
કેટલાયના ચબઝનેસ બંધ થઇ ગયા છે. ટેકસી
િલાવનારા, નાના રેથટોરન્ટ વાળા, છૂટક કામ
કરીનેગુજરાન િલાવનારા લોકોનેખુબ તકલીફ
વેઠવી પડી છે. અમુક સરકારી મદદ તો મળી રહે
પરંતુ બધાય તો તેને લાયક ન હોય. આવા
લોકોની પાસેકોઈ જ રોજગારની તક ન રહી.
કેટલાય લોકોના ઘરની કમાઉ વ્યચિએ જીવ
ગુમાવ્યો. કોરોના થઈનેજેમના જીવ ગયા તેમના
પચરવારનેપણ કેટલી તકલીફ. અનેતેમાંય જો તે
એકમાિ કમાઉ વ્યચિ હોય તો તો હવે પછી
પચરવારની હાલત શુંથશેતેની તો કલ્પના કરવી
પણ દુઃખદ છે. સરેરાશ જોઈએ તો આ વષગ બધા
લોકો માટેખુબ ખરાબ રહ્યુંછે. પીિ સારી નથી.
વાતાવરણ સારું નથી. એક પછી ખેલાડી ક્લીન
બોલ્ડ થઇ રહ્યા છે. રમતમાંટકી રહેવુંમુશ્કેલ છે,
રન બનાવવાની તો વાત જ શું કરવી. સક્સેસ
અને ગ્રોથ તો આવતા વષષે પણ થઇ શકશે. આ
સમય જ ‘સવાગઇવલ’નો છે, ‘ગ્રોથ’નો નચહ.
(અભિવ્યક્ત મંતવ્યો લેખકના અંગત છે.)

આરોહણ

‘નાસા’ના ૨૦૨૪ના સમાનવ તમશન માટેચંદ્રનો
સૌપ્રથમ રંગીન ભૂથિરીય નક્શો િૈયાર

ચંદ્રની ડાબી બાજુ

મકર રાતશ (ખ,જ)

કુંભ રાતશ (ગ,શ,સ,ષ)

મીન રાતશ (દ,ચ,ઝ,થ)

ચંદ્રની જમણી બાજુ

ઈતિહાસમાંસૌપ્રથમ વખિ ચંદ્રનો
સંપૂણણભૂથિરીય નક્શો િૈયાર
કરાયો છે. ભૌગોતિક સ્થથતિને
આધારેઊમેરાયેિા રંગોનેકારણે
આ નક્શો કોઈ તચત્રકારની
અદ્ભૂિ કિાકૃતિ હોય િેવો વધુ
િાગેછે. આધુતનક સમયમાંહવે
ચંદ્રના ભૌગોતિક તવથિારોની વધુ
ચોક્કસ માતહિી મળી છેઅનેિેના
થકી જ આ નકશો િૈયાર કરવાનું
શક્ય બન્યુંછે. એતરઝોનામાં
આવેિા અમેતરકાના ભૌગોતિક
સવવેના અવકાશી-ભૂથિરીય
તવજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા આ
મહત્ત્વાકાંિી પ્રોજેક્ટનેપૂરો કરાયો
છે. આમ િો ચંદ્રની માપણી
અગાઉ ઘણી વખિ થઈ ચૂકી છે,
પરંિુઆ પ્રથમ વખિ પ્રમાણભૂિ
ભૂથિરશાથત્રીય વઝણન છે. વધુમાં
િેમાંઆધુતનક માતહિી પણ
ઉમેરાઇ છે. આ અદભૂિ નક્શો
િૈયાર કરવા વૈજ્ઞાતનકોએ ચંદ્રના
અગાઉ છ નક્શાનો ઉપયોગ કયોણ
હિો અનેિેમનેભેગા કરીનેઆ
નક્શો િૈયાર કયોણછે. અગાઉના
છ નક્શા પણ ચંદ્રની હજારો
િસવીરો એકઠી કરીનેબનાવાયા
હિા. ‘નાસા’એ વષણ૨૦૨૪માંચંદ્ર
પર સમાનવ તમશનની િૈયારી શરૂ
કરી છે, જેમાંઆ નક્શો ઉપયોગી
સાતબિ થશે. ‘નાસા’ આ
તમશનમાંઅંિરીિ યાનનેદતિણ
ધ્રુવની નજીક ઉિારેિેવી શક્યિા
છે. વૈજ્ઞાતનકોનેત્યાંરહેિા ચંદ્રના
બરફમાંતવશેષ રસ છે. અગાઉ
ઇ.સ. ૧૯૬૦માંપણ ચંદ્રનો નક્શો
બનવવાનો પ્રયાસ થઈ ચૂક્યો છે.
જોકે, આધુતનક ટેકનોિોજી અને
માતહિીનેકારણેહવેવધુચોક્કસ
અનેઅસરકારક નક્શો િૈયાર
થઈ શક્યો છે.
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વૈષ્ણવ સંઘ-યુકેતરફથી
નોથથવેસ્ટ NHS ટ્રસ્ટને
£૨૫૦૦૦નો ચેક અપથણ

તસવીરમાંVSUKના ચેરમેન સુભાષભાઇ લાખાણી NHS નોથથવેસ્ટ લંડન
ટ્રસ્ટના ચીફ એકઝીકયુટીવ ક્રીસ બોવ્નનેચેક અપથણ કરી રહ્યાા છેત્યારે
VSUKનાંટ્રસ્ટી મીનાબેન પોપટ તથા શીલુબન
ે પટેલ અનેવવકાસ સોઢા તથા
(ડાબી બાજુ) જોનાથન રીડ (ચીફ ફાયનાન્સ ઓફીસર) ઉભેલા જણાય છે.

વૈષ્ણવ સંઘ યુકે(VSUK) દ્વારા ગત ૧૭ એવિલમાંશરૂ કરાયેલ
NHS કોવવડ-૧૯ ફંડરેઝીંગ િોજેકટને અભૂતપૂવવ સફળતા સાંપડી
છે. કોરોનાગ્રથત દદદીઓના ઇલાજ માટે ઉપયોગી ઇકવીપમેસટ માટે
સહાય રૂપ થવા વૈષ્ણવ સંઘ યુકે તરફથી ૨૫૦૦૦ પાઉસડ એકત્ર
કરવા આ િોજેકટ લોસચ કરાયો હતો. જેને હેરોના મેયર
કાઉન્સસલર વનવતન પારેખ દ્વારા ટેકો અપાયો હતો. VSUKના આ
િોજેકટને વધાવી ૧૮ મે સુધીમાં ૧૫૦થી વધુ સહયોગીઓના
સહકારથી આ િોજેકટનેસફળતા સાંપડી હતી. ગત ગુરૂવારે- ૧૧
જૂનેબપોરેહેરો ખાતેશ્રીનાથધામ હવેલી એસડ કોમ્યુવનટી સેસટરમાં
લંડન નોથવ-વેથટ NHS ટ્રથટના ચીફ એકઝીકયુટીવ, ચીફ ફાયનાસસ
ઓફફસર અનેવસવનયર મેમ્બરોની ઉપન્થથવતમાંવૈષ્ણવ સંઘ યુકેના
ચેરમેન અને ટ્રથટીઓએ NHS ટ્રથટને ૨૫૦૦૦ પાઉસડની માતબર
રકમનો ચેક અપવણ કયોવ હતો. હેરોના રોઝલીન ક્રેસસટ પર
અનેકવવધ િવૃવિથી કાયવરત શ્રીનાથધામ હવેલીના ચેરમેન અને
ટ્રથટ બોડડનેઆ સફળ િોજેકટ બદલ હેરોના મેયરશ્રી વનવતન પારેખે
અવભનંદન પાઠવ્યા હતા.
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BAFTAના ચેરમેન પદેસૌ પ્રથમવાર
ભારતીય કૃષ્ણેન્દુમજૂમદાર

વિટીશ એકેડમ
ે ી ઓફ ફફલ્મ એસડ
ટેવલવવઝન આટડસ (BAFTA) ‘બાફટા’ના
ચેરમેનપદે ૩૫ વષવના યુવાન કૃષ્ણેસદુ
મજૂમદારની વનમણુક
ં થઇ છે. BAFTAના ૭૩
વષવના ઇવતહાસમાં િથમવાર વબનગૌર
વ્યવિની ચેરમેન તરીકેવરણી કરાઇ છે. આ
ઐવતહાવસક ઘટનાને સવવત્રથી આવકાર
સાંપડી રહ્યો છે. કોવવડ-૧૯ના કારણેગત ૨
જૂનેડીજીટલ વાવષવક સભા યોજાઇ હતી જેમાં
મૂળ કલકિાના ભારતીય યુવાન કૃષ્ણેસદુ મજૂમદારની સવાવનમ
ુ તે
પસંદગી કરવામાંઆવી હતી.
મજૂમદાર ત્રણેક વષવથી BAFTAના ડેપ્યટુ ી ચેર હતા અનેહવેતેઓ
હવેત્રણ વષવચેરમેન તરીકેકાયવરત રહેશ.ે તેઓ EMMY વવજેતા અને
BAFTA નોમીનેટડે ટેવલવવઝન િોડ્યુસર અને ડાયરેકટર છે. તેઓ
છેલ્લા ૧૪ વષવથી કૃષ્ણેસદુસાથેસંકળાયેલા છે. તેઓ ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૦
દરમ્યાન લનનીંગ અનેનવી ટેલસે ટ સવમવતના અધ્યક્ષ અને૨૦૧૫થી
૨૦૧૯ ટેવલવવઝન સવમવતના અધ્યક્ષ રહ્યા છે. કૃષ્ણેસદુEMMY વવજેતા
અનેBAFTA નામાંફકત ટેવલવવઝન વનમાવતા-વનદદેશક છે.
કૃષ્ણેસદુએ એક મુલાકાતમાંજણાવ્યુંકે, “BAFTAના ચેરમેન પદે
ચૂટં ાવુંએ ખૂબ સસમાનની વાત છેઅનેપીપા હેવરસના પગલેએમના
ઉત્કૃષ્ટ કાયવકાળનું પાલન કરવા િવતબધ્ધ છુ.ં પીપાએ બતાવેલી
ડાયનેવમક લીડરશીપને હું ટ્રીબ્યુટ કરું છુ.ં ટેવલવવઝન અને ફફલ્મ
ઉદ્યોગ માટે આ વષવ મુશ્કેલભયુું અને અશાંવતભયુું છે પરંતુ પીપા,
BAFTAના િવતભાશાળી અનેિવતબધ્ધ કમવચારીઓ અનેસભ્યો સાથે
કાયવરત બનીને હું ઇચ્છુ છું કે કોવવડ-૧૯ પછી ટીવી અને ફફલ્મ
ઉદ્યોગનેફરી ધબકતો કરવાનો BAFTAનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એ માટે
ખાસ અગત્યનુંછેકેઅમેતમામ બેકગ્રાઉસડ અનેજાવતઓના, રંગના
લોકોનેસમથવન આપીએ.”
કૃષ્ણેસદુએ ૨૦૧૨માં વરચાડડ યેઇ સાથે મળીને થવતંત્ર િોડકશન
કંપની ME plus U િોડકશસસ થથાપી હતી. તેમને ડોવમવનક સેવજ
ે
ડ્રામા વસરીઝ I AM For ચેનલ-4 અનેઇસટરનેશનલ EMMY વવજેતા
કોમેડી Hoff the Recordનુંવનમાવણ કયુુંછે. ઉપરાંત Sick of it કોમેડી
ડ્રામા અનેMoaning of life વસરીઝના તેઓ એકઝીકયુટીવ રહ્યા છે.
કૃષ્ણેસદુ મજૂમદારનો જસમ સાઉથ વેલ્સમાં થયો છે. એમના તબીબ
વપતા ૧૯૬૦ના અરસામાંકલકતાથી યુકેઆવ્યા હતા અનેતેઓએ
૪૦ વષવસુધી NHSના જીપી તરીકેફરજ અદા કરી છે.

ઓ¸ ³¸: ╙¿¾Ц¹

Demise:
13/06/2020

D.O.B:
5/10/1949

╙¢╙º¿·Цઇ ¿કЮ·Цઇ ´ªъ» (Âђ╙§ĦЦ)
Mr Girish Shakubhai Patel (Sojitra)

Âђ╙§ĦЦ³Ц ¸а½¾¯³Ъ ÃЦ» ÂЦઉ° એ×¬ ÂЪ Щç°¯ અ¸ЦºЦ ´º¸ ´аË¹ ╙´¯ЦB ĴЪ ╙¢ºЪ¿·Цઇ ¿કЮ·Цઇ ´ªъ»³Ьє¯Ц.∞∩ §а³³Ц ºђ§
અ®²Ц¹Ь↨╙³²³ °¯Цє અ¸Цºђ Â¸Ġ ´╙º¾Цº A¬Ц ¿ђક¸Цє¬б¶Ъ ¢¹ђ ¦щ. Ĭщ¸Ц½ ´╙¯, ¾ЦÓÂà¹Â·º ╙´¯ЦĴЪ ¯°Ц ç³щÃЦ½ ±Ц±ЦB ¡а¶
§ ╙¸»³ÂЦº, ÃÂ¸Ь¡Ц અ³щ આ³є±Ъ ç¾·Ц¾³Ц Ã¯Ц. ÂЬ¢є╙²¯ ²а´Â½Ъ³Ъ §щ¸ ç³щÃ λ´Ъ ÂЬ¾ЦÂ ĬÂºЦ¾Ъ Â¾↓³Ц è±¹¸Цє અ³ђ¡Ьє ç°Ц³
ĬЦØ¯ કºЪ ¢¹Ц ¦щ. ´º¸કж´Ц½Ь´º¸ЦÓ¸Ц ÂÕ¢¯ ╙´¯ЦĴЪ³Ц ´аÒ¹ЦÓ¸Ц³щ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ આ´щએ§ ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯:

It is with great regret that we announce the sad passing of a beloved husband, father and grandfather, Mr Girish
Shakubhai Patel of Sojitra on Saturday 13th June 2020.
He had a very kind heart and was a gentle souled man who made everyone around him laugh. He was one of a kind
and a very generous person. He was very wise and full of knowledge. He had many stories to tell and had plans to see
the world.
Dad, thank you for giving us the best childhood and life. You worked so hard to give us everything we ever wanted
and you never said no to us. You’re free to go on all those holidays you wanted to go on. We love you always.
Jai Shri Krishna Om Shanti, Shanti, Shanti

He leaves behind:
Wife: Joshna
Siblings: Subhashbhai and Kalpna, Pradipbhai and Bina, Saileshbhai and Nileshwari, Nitinbhai and
Nila, Chetnaben and Naresh and Rashmiben.
Children: Mirali, Bhumika and Chirag.
Nieces and nephews: Dhaval, Kruti, Pinku, Chinnare, Tusi, Mansie, Rakesh, Roshni, Ajay and Jamie.
Grandchildren: Ria, Ruby, Shay, Kaeya, Amaaya, Zianna, Isabelle, Aari, Rayan and Araliya.
Contact : Joshna Patel 07907 634392

www.gujarat-samachar.com

સ્વ. પંકજ વિવેદીની
ઓનલાઇન સ્મરણાંજવલ સભા

ધમમના નામેચાલતા ધતતંગ સામેસામેઅવાજ ઉઠાવનાર પંકજ
તિવેદીનેઅંજતલ આપવા સોમવારેલંડનમાંઓનલાઇન પ્રાથમનાસભા
યોજાઇ હતી. આ શ્રદ્ધાંજતલ સભાનું આયોજન કરનાર તવનુભાઇ
સચાણીયાએ જણાવ્યું હતું કે ૧૫મી જૂન એટલે એક વીર પંકજ
તિવેદીનો શહાદત તદન. સ્વાધ્યાય પતરવારના કચ્છ ૨૦૦૧ના દાન
ભ્રષ્ટાચાર, અમદાવાદ ભાવતનજમરના મંતદરના દરવાજા પ્રજા માટે
કાયમી ધોરણે ખોલવા, અંધ અનુયાયીઓને માફિયા બનાવીને
ગુનાહીત કૃત્યો માટે પ્રેરવા સતહતના મુદ્દે જોરદાર તવરોધ કરનાર
અને સુપ્રીમ કોટટ સુધી જીતી જનાર પંકજ તિવેદીની અમદાવાદમાં
દગાથી હત્યા થઈ હતી.
સ્વ. પંકજભાઇની પૂણ્યતતતથ તનમીતેતવનુભાઇ દર વષષે૧૫ જૂને
લંડનમાંશ્રદ્ધાંજતલ સભાનુંઆયોજન કરેછે. જોકેઆ વખતેકોરોના
મહામારીના કારણે ઓનલાઇન શ્રદ્ધાંજતલ સભા યોજાઇ હતી.
યુટયુબના માધ્યમથી યોજાયેલી આ ઓનલાઇન સભામાં તવશ્વના
તવતવધ દેશોમાંથી લોકો જોડાયા હતા. દર વષમની જેમ આ વષષેપણ
પ્રખર તચંતક-લેખક-વક્તા પદ્મશ્રી ગુણવંતભાઈ શાહે ગુજરાતના
વડોદરાથી આ શ્રદ્ધાંજતલ સભાને સંબોધીને પોતાના ક્રાંતતકારી
તવચારો રજૂ કયામ હતા. શ્રી ગુણવંતભાઈએ પોતાના વક્તવ્યમાં
દુતનયાભરના જૂના સ્વાધયાયીઓની સાથેસાથેસી. બી. પટેલ, લોડટ
તભખુપારેખ વગેરેનેપણ યાદ કરયા હતા.
શ્રદ્ધાંજલિ સભા આપ આ યુટયૂબ લિંક મારફતેલિહાળી શકશો.
https://bit.ly/2C7c27q અિેhttps://bit.ly/3hzeBiY
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Demise:
15/4/2020
Watford, UK

D.O.B:
4/9/1969
Patna, India

Shree Himanshu Thakorbhai Patel

અÓ¹є¯ ±Ьњ¡ ÂЦ°щ §®Ц¾¾Ц³Ьє કы ¸ЦºЦ ¹Ь¾Ц³ ´ЬĦ ÃЪ¸Цє¿Ь³Ьє ∞≈ એ╙Ĭ», ∟√∟√³Ц ºђ§ ÃђЩç´ª»¸Цє ±Ьњ¡±
અ¾ÂЦ³ °¹Ьє¦щ. અ¸ЦºЦ ´╙º¾Цº ઉ´º આ¾Ъ ´¬ъ» આ આ£Ц¯§³ક ´½ђ¸ЦєÂ¢Цє-Âє¶є²Ъઓ, ç³щÃЪ§³ђ અ³щ
╙¸Ħђએ ઈ-¸щઈ», µђ³ કы ªъÄÂ ¸щÂщ§ ˛ЦºЦ ¿ђકÂє±щ¿Цઓ ´Ц«¾Ъ અ¸³щ આΐЦ³ આ´Ъ ÂÕ¢¯³щ ·Ц¾·ºЪ
ĴˇЦє§╙» અ´↓³Цº Âѓ કђઈ³щએ³Ц ±Ьњ¡Ъ ╙´¯Ц ÃЦ╙±↓ક આ·Цº ¸Ц³щ¦щ.
¶щ±ЪકºЦઓ³ђ ╙´¯Ц આ¸ અ¥Ц³ક ¥Ц»Ъ §¯Цєઅ¸ЦºЦ કЮªЭѕ¶¸Цє³ ´аºЦ¹ એ¾Ъ ¡ђª ´¬Ъ ¦щ.
´º¸કж´Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц ÂÕ¢¯ આÓ¸Ц³щ ÂÕ¢╙¯ આ´щ અ³щ અ¸ЦºЦ કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ³щ આ આ£Ц¯ Hº¾¾Ц³Ъ
¿╙Ū આ´щએ¾Ъ ĬЦ°↓³Ц.
ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯:

╙». આ´³Ц કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ

Thakorbhai D. Patel (Father)
Jignasha H. Patel (Wife)
Late Hansaben T. Patel (Mother)
Rameshbhai R. Patel (Fua)
Lataben R. Patel (Foi)
Harshadbhai D. Patel (Kaka)
Bhaveshbhai V. Patel (Brother-in-law)
Naimesha B. Patel (Sister)
Hamendra T. Patel (Brother)

Yogeshwari H. Patel (Sister-in-law)
Diptesh R. Patel (Cousin)
Rajesh R. Patel (Cousin)
Dakesh H. Patel (Cousin)
Twinkle Patel (Cousin)
Dimple Patel (Cousin)
Viresh H. Patel (Son)
Viraj H. Patel (Son)
Mehul H. Patel (Nephew)
Nehal B. Patel (Nephew)

Address:
158, St. Alban’s Road
Watford, WD24 4FT
Mob: 07853 134 226
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વવલ્સડન સ્વાવમનારાયણ મંવદર
ભારત અનેવિટનના જરૂરતમંદોની મદદે
ખાતેપાટોત્સવનુંઆયોજન
કોરોના િહાિારીના આ કપરા સિયિાંજરૂરતિંિોનેિિિરૂપ
બાલમ સત્સંગ મંડળના વૈષ્ણવજનો

થિાના ઉિિા ઉદ્દેશ સાથેસાઉથ િંડનના બાિિ સત્સંગ િંડળના
તેિજ કેન્ટના િૈષ્ણિોએ ચેવરટી ફંડ એકત્ર કયુું હતું. આિાંથી
૩૪૭૯ પાઉન્ડની રકિ િલ્િભ યુથ ઓગગેનાઈઝેશન સંપથાના
િાધ્યિથી ભારત િોકિી અપાઇ હતી. જેિાંથી અનેકવિધ
સેિાકીય કાયોોહાથ ધરાયા હતા. જ્યારેબાકી િધેિી રકિિાંથી
અહીં વિટનિાંસેિાકાયોોહાથ ધરિાિાંઆવ્યા હતા. જેિાંસાઉથ
િંડનની હોસ્પપટિિાંહોટ ફુડ વિલ્સ, સેંટ જ્યોવજોસ હોસ્પપટિિાં
કેળા અને સફરજન જેિા ફળોના બોસ્સસસ, હરે કૃષ્ણ િંવિરિાં
ગાયોના ઘાસચારા િાટેરોકડ સહાય િગેરેનો સિાિેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત ભારતિાંજરૂરતિંિોના પગના પાંચ ઓપરેશનો િાટે
પણ આવથોક સહાય િોકિિાિાંઆિી હતી.
બાિિ સત્સંગ િંડળ િારા હાથ ધરાયેિા આ સેિાકાયોોિાં
યોગિાન આપનાર સહુ કોઇ િૈષ્ણિજનો પ્રત્યે સંપથાના
હોદ્દેિારોએ અંતઃકરણપૂિોક આભારની િાગણી વ્યક્ત કરી છે.
હોદ્દેિારોએ એક વનિેિનિાંજણાવ્યુંછેકેિાનિતાના આ ઉિિા
કાયોિાંિિિરૂપ થિા બિિ આપ સહુનેખૂબ ખૂબ ધન્યિાિ. સાથે
સાથે જ અિે ભગિાનને પ્રાથોના કરીએ છીએ કે આ સત્કાયોોિાં
િિિરૂપ થનાર સહુ કોઇનેસુખ-શાંવત-સમૃવિ અપગે.
સ્વસ્થ રહો, સુરદિત રહો.

કોરોના મહામારીમાંવહી રહેલ
માનવતાનુંઝરણુંઃ નીલ
સોનછત્રાનુંનોંધપાત્ર અનુદાન

લંડનઃ વિલ્સડન િંવિર ખાતે
પાટોત્સિ ૨૦૨૦નું આયોજન
કરિાિાંઆવ્યુંછે, જેઅંતગોત શ્રી
ઘનચયાિ િીિામૃત સાગર
યોજાશે.
સિગ્ર કાયોિિનું આયોજન
રવિિાર ૨૮િી જૂનથી િઇને
રવિિાર ૫િી જૂિાઈ ૨૦૨૦ સુધી
કરિાિાં આવ્યું છે. કાયોિિ
િરવિયાન િરરોજ સાંજે પારાયણ
તથા સાંપકૃવતક કાયોિિો તેિજ
િાઇિ ભજન શો પણ યોજિાિાં
આિશે.
પાટોત્સિિાં
સહયજિાનપિ િાટે ૧૨૫ પાઉન્ડ
જ્યારે વિલ્સડન િંવિર પાટોત્સિ
કથા ભૂજ ખાતે યજિાનપિ િાટે
૧૫૦ પાઉન્ડ વનધાોવરત કરિાિાં

આવ્યા છે. પાટોત્સિ િરવિયાન
તથા ત્યારબાિ ફોન અથિા
ઓનિાઇન િાન - થાળ નોંધાિી
શકો છો. સંપથા િારા જણાિાયુંછે
કે પાટોત્સિ તથા િાન અંગે િધુ
જાણકારી િાટેસંપથાની િેબસાઇટ
www.sstw.org.uk/onlinedonationની િુિાકાત િેિા
અથિા કુરજીભાઈ કેરાઈ 07956
278 402 / કુરજીભાઇ વેકદરયા
07836 798 946 / અવદનશભાઈ
વેકદરયા 07774 666 861નો
સંપકક કરિા જણાિાયું છે.
વિલ્સડન િંવિર િશોનાથટીઓ િાટે
હાિ ખુલ્િુંિૂકાયુંનથી.
વધુ દવગત માટે જૂઓ
જાહેરખબર પાન નં ૧૧.

રોજનીશી 27
BAPS દ્વારા ‘યોગીજી ઈન
યુકે’ની ઉજવણી

BAPS શ્રી પિાવિનારાયણ સંપથાના િડા પૂ. િહંત પિાિી હાિ
નેનપુર ખાતેવબરાજિાન છે. તેઓ ૨૧ જૂન, રવિિાર સુધી નેનપુર
ખાતેજ વિચરણ કરશે. પૂજ્ય યોગીજી િહારાજ યુકિ
ે ાંપધાયાોતેની
૫૦િી િષોગાંઠની ઉજિણી પૂ.િહંત પિાિીની વનશ્રાિાં કરિાિાં
આિી રહી છે.

પશ્ચચમી જગતના પ્રથમ સ્વામીનારાયણ મંદિરની ૫૦મી વષિગાંઠ

લંડનઃ પરિ પૂજ્ય યોગીજી
િુિાકાતે પથાવનક નાગવરકોની
િહારાજ િષો ૧૯૭૦િાં ૧૨
સાથે સિાચાર િાધ્યિોિાં
પિાિીઓ સાથેયુકેઆવ્યા હતા.
વજજ્ઞાસા જગાડી હતી. તેિની
એ પ્રથિ અિસર હતો કે તે
િુિાકાતને આિરી િેતા
સિયેપિાિીનારાયણ સંપ્રિાયના
અહેિાિો બીબીસી અને સન્ડે
પિાિી િેશની િુિાકાતે આવ્યા
ટાઇમ્સ સવહતના આંતરરાષ્ટ્રીય
હોય. પોતાના િોઢ િવહનાના
િાધ્યિોિાંપ્રકાવશત થયા હતા.
રોકાણ િરવિયાન યોગીજી
પૂજ્ય યોગીજી િહારાજે
િહારાજના હપતે ઇસવિંગ્ટન,
બેનબરી, િેપટર, િફબરો,
નોથો િંડનિાં િંવિરનું ઉિાટન
િુટન, કેન્ટની સાથે િંડનના
કરિાિાં આવ્યું હતું. આ િંવિર
અનેક પથળોની િુિાકાત િઇને
પસ્ચચિ જગતનું સૌપ્રથિ
ત્યાંના ભક્તો તથા િહેિાનોને
૧૯૭૦માં યુકેની મુલાકાત વેળા ૧૪ જૂને ઇસદલંગ્ટન, નોથિ લંડનના
પિાિીનારાયણ િંવિર હતું.
આશીિોચન આપ્યા હતા. આ
મંદિરમાં પૂજા કરતા પૂ. યોગીજી મહારાજ સાથે અન્ય સંતો.
યોગીજી િહારાજે ભક્તોની
ઉજિણીને અનુિક્ષીને પૂજ્ય
ઇચ્છાને િાન આપીને યુકેના િપતાિેજી કફલ્િ પિરૂપે રજૂ
અનેક પથળોની પણ િુિાકાત કરાયા હતા. જેિાં િવરષ્ઠ
ભક્તો, પિાિીઓ, પરિ પૂજ્ય
િીધી હતી.
યોગીજી િહારાજ યુકેિાં પ્રિુખ પિાિી િહારાજ અનેપૂજ્ય
પધાયાોતેઅિૌકકક ઘટનાને૫૦ િહંત પિાિી િહારાજની
િષો પૂણો થતાં સંપથા િારા તેની િુિાકાતનો પણ સિાિેશ થાય
ઉજિણી થઇ રહી છે. િતોિાન છે. આ પ્રસંગે ઇસવિંગ્ટન િંવિર
પવરસ્પથવતને ધ્યાનિાં રાખીને ખાતેની અસિ પ્રવતિાઓ સિક્ષ
સંપથા િારા આ ઐવતહાવસક આરતી પણ એિા સિયે જ
- જ્યોત્સના શાહ
ઉજિણીનુંિૈવિકપતરેરવિિાર - કરાઇ હતી જે બરોબર ૫૦ િષો
પ્રોપટટી િે-િેચ તેિજ ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રે કાયોરત હેરોની સુવિખ્યાત ૧૪ જૂને િેબકાપટના િાધ્યિથી અગાઉ ૧૨.૨૨ કિાકે કરિાિાં
‘િેજર એપટેટ’ એજન્સીના શ્રી વિનેશભાઇ સોનછત્રાના ૨૨ િષોના સુપત્રુ ઉજિણી કરાઇ હતી. યુકેિાં આિી હતી. આ પ્રસંગે ભવ્ય
મંદિરની સ્થાપનાને ૫૦ વષિ પૂણિ થયા તે પ્રસંગે ૧૪ જૂને
વચ. નીિના હૃિયિાં પણ કોરોના િહાિારીના સંઘષોિાં ઝઝૂિી પ્રથિ િંવિરનેખુલ્િુંિુકાયાનેઆ અન્નકૂટ પણ ધરાિાયો હતો.
પૂજા-આરતી કરતા સ્વામીજી
રહેિાઓની િિિ િાટેકરુણા જાગી. નીિેપોતાની વિત્ર વશિાની પટેિને વિિસે ૫૦ િષો પૂણો થયા છે.
સિગ્ર યુકેિાં આ પ્રસંગે
કકંગ્સ કોિેજ હોસ્પપટિ િાટે ફૂડની જરૂવરયાતિાં ફાળો નોંધાવ્યો ઉજિણી
િરવિયાન
આ વિવિધ પથળોએ સત્સંગ સવહત ઓનિાઇન સાિેિ થયા હતા. િહંત પિાિીએ પણ પોતાનો
ત્યારથી એનેપણ થયુંકેિારેNHS પટાફ િાટેકંઇક કરિુંજોઇએ.
યોગીજી
િહારાજ િીવડયો સંિેશો પાઠવ્યો હતો.
ઐવતહાવસક પ્રિાસના િુિોભ િંત્રોચ્ચાર સવહતના વિવિધ પૂજ્ય
નીિેફંડફાળાની શરૂઆત પોતાની િેજર એપટેટ ઓકફસિાંથી કરી િીવડયો ફૂટેજ, તસિીરો, પત્રો કાયોિિો યોજાયા હતા. જેિાં યુગાન્ડાથી ૨૩ િે૧૯૭૦ના રોજ ઉજિણી િરવિયાન આ િીવડયો
૧૦૦૦ પાઉન્ડ એકત્ર કયાો. આ કાયોિાંઓકફસનો સહયોગ સાંપડ્યો અને ઓવડયો રેકોવડિંગને વિશાળ સંખ્યાિાં ભક્તો િંડન પધાયાો હતા. તેિની આ સંિશ
ે પણ પ્રસાવરત કરાયો હતો.
અને અન્ય ઉિારિના િાતાઓએ પણ પોતાનો ફાળો આપ્યો, જેથી • ભારત સાથે મેચો ના રમાતા પાક. દિકેટ બોડડને જંગી આદથિક ફટકોઃ
નીિનો ઉત્સાહ િધ્યો. નીિે NHS પટાફ િાટે ૩૦૦૦ PPE કકર્સ ભારત વિરુિ વિકેટ શ્રેણી નહીં યોજાતા પાકકપતાન વિકેટ બોડડ
ખરીદ્યા. જે NHS ટ્રપટની નોથોિીક પાકકહોસ્પપટિ, રોયિ િોમ્પટન, (પીસીબી)ને૯૦ વિવિયન ડોિરનુંજંગી નુકસાન થયુંછે. ભારત-પાક.
િૂટન, સેન્ટ િાકકસ હોસ્પપટિ, શેફડડબુશ િેવડકિ સેન્ટર, િીજ િોટર િચ્ચેવિપક્ષીય વિકેટ સંબધ
ં ો ૨૦૦૮થી પથવગત છે. છેલ્િા િષોોિાંભારત
સજોરી અનેઅન્ય અનેક હોસ્પપટિોિાંએ સાધનોનુંવિતરણ કરશે.
િાત્ર આઇસીસી ટૂનાિેન્ટિાંજ પાકકપતાન સાિેરમ્યુંછે. સુત્રો અનુસાર,
BOT H ON RE TE NT ION CE RT I FI CAT ES
એ ઉપરાંત પીઝા હટ પાસેથી િાન િેળિી પીઝા, પાણીની બોટિ, પાકકપતાનનો છેલ્િા પાંચ િષોનો િીવડયા કરાર તાજેતરિાંજ પૂરો થયો
પનેસસ, કોફી-ટીનુંહોસ્પપટિોિાંવિતરણ કયુ.ું પિાિ િંવિરના સાથથી છે. જેિાં ભારત વિરુિની બે હોિ સીરીઝ પણ સાિેિ હતી. ૧૪૯
Calling all Car Enthusiasts
ત્યાંભોજન બનાિડાિી વનઃસહાય-જરૂરતિંિ હોસ્પપટિ પટાફનેભોજન વિવિયન ડોિરના કરાર પર સાઇન કરનાર િોડકાપટરની એકિાત્ર
પહોંચાડ્યુ.ં નીિે‘ગુજરાત સિાચાર’નેજણાવ્યુંકે‘િારા ઘૂટં ણિાંઇજા શરત એ હતી કેભારત વિરુિ વિકેટ શ્રેણીનુંઆયોજન કરિાિાંઆિે.
થઇ હોિાથી આ કાયોિાંિનેતકિીફ પડી. જોકેિારા િમ્િી િનેડ્રાઇિ જોકેપાકકપતાન કરાર અનુસાર ભારત સાિે૨ હોિ સીરીઝ રિી શસયું
(Nilesh, Nikhil, Nimesh)
કરીનેબધી હોસ્પપિોિાંજિાિાંખૂબ િિિરૂપ થયા. એિનો હુંઆભારી નહીં. આથી ટેન પપોર્સોઅનેપીટીિીએ કરારની કુિ રકિિાંથી ૯૦
વિવિયન ડોિર જેટિી રકિ કાપી િીધી છે.
છુ.ં વિિસના અંતેસારુંકાયોકયાોનો સંતોષ િનનેઆનંિ આપેછે.’

Personalised Car
Number Plates For Sale

N1 LUU - £6000

»Æ³ ╙¾Á¹ક

ÃЦ» Tanzania ºÃщ¯Ц 47 ¾Á↓³Ц Single ¢Ь§ºЦ¯Ъ
¹Ь¾ક. §щ®щAccountancy Diploma કºщ» ¦щ
¯°Ц ¯щ³ЬєFamily UK ¸Цє¦щ¸ЦªъSingle અ°¾Ц
Divorcee (with no kids) ¿ЦકЦÃЦºЪ F¾³ÂЦ°Ъ
§ђઈએ ¦щ. ¾²Ь╙¾¢¯ ¸Цªъઅ¸Цºђ Contact કºђ.

¸є¢» µыºЦ ¸щºщ§ Ú¹Ьºђ

Tel: 07308 303 059 or 07448 622 136
Email: humnebanadijodi@hotmail.com
For Registration and Membership Visit us on any Saturday
between 11 a.m. and 3 p.m. by Appointment Only

SPECIAL OFFER……….. SPECIAL OFFER

A & B Motors
•
•
•
•
•

MOT for Car, Van and Minibus
Full Servicing
Mechanical
Body Work Specialist
Courtesy Car Available

5 B Watkin Road, Wembley Stadium Estate
Wembley, Middx , HA9 0NL Tel : 020 8902 2292
Open : Monday to Saturday

S111 VVY - £3500
(Shiv, Shivraj, Shankar, Shivani, Shivrani)

For more details contact : Nilesh Jhala
Mobile +447798708118 or
nileshjhala63@gmail.com

28 સમાજ

@GSamacharUK

ભગવાનેજ્યારેપિતાની રચના કરી

– ડો. આઈ. કે. વીજળીવાળા

ભગવાને જ્યારે પિતાની રચના કરવાનું શરૂ
કયુું ત્યારે સૌથી પ્રથમ એણે ઊંચું અને િડછંદ
માળખું બનાવ્યું. બાજુમાં ઊભેલા દેવદૂતને નવાઈ
લાગી. એનાથી બોલ્યા પવના ન રહેવાયું. ખૂબ જ
નમ્રતાિૂવકવ એણેકહ્યું: ‘ભગવાન! ક્ષમા કરજો! િણ
તમે આ કેવી પવપચત્ર રચના કરી છે? જો બાળકો
સાવ નાનાંજ હોય અનેજમીનથી આટલાંનજદીક
રહેવાનાં હોય તો પિતાની આટલી બધી ઊંચાઈ
રાખવાનુંમહત્વ શુંછે? નહીં તો એ બાળકો સાથે
બરાબર લખોટી રમી શકેકેિછી નહીં તો એ કૂકા
કેકૂડં ાળાંરમી શકે! એ બાળકોનેિથારીમાંબરાબર
રીતેસુવડાવી િણ નહીં શકેઅનેસાવ નમશેત્યારે
જ નાના બાળકને બચી ભરી શકશે. જો આવું જ
થવાનુંહોય તો આટલી ઊંચાઈનુંમહત્વ શું?’
ભગવાન હસી િડ્યા અને બોલ્યા: ‘હા! એ
બધી વાત બરાબર છે િણ જો હું એને બાળકો
જેવડો જ બનાવત તો િોતેિણ મોટાંથઈનેઊંચા
થવાનું છે એવો ખ્યાલ બાળકો ક્યાંથી મેળવત?
િોતાના પિતાની ઊંચાઈ એમના માટે િથદશવક
બની રહેશે.’ આ ‘ઊંચાઈ’ શબ્દ િેલા દેવદૂતને
બરાબર સમજાયો નહીં.
એ િછી ભગવાનેપિતાના હાથની રચના કરી.
ખૂબ મોટા, નહીં જરાય સુંવાળા કે નહીં સહેજેય
કૂણા! આંગળીઓ િણ જાડી અને બરછટ!
દેવદૂતથી આ જોઈનેબોલાઈ ગયું, ‘ભગવાન! આ
વખતે તો મારે કહેવું જ િડશે કે આ હાથ
બનાવવામાં તમે માર ખાઈ ગયા છો. તમને એ
ખ્યાલ હોય જ કે મોટા હાથ અપત ચિળ નથી
હોતા. એ કેમ કરીને બાળકના વસ્ત્રનાં બટન
ખોલશે? પિન ખોસતાં તો એને જરા િણ નહીં
ફાવે. દીકરીઓના વાળની ચોટીમાં દોરી નાખતાં
એને નાકે દમ આવી જશે. લાકડાનાં રમકડાંથી
રમતાં જો બાળકને ફાંસ વાગશે તો આ બરછટ
અનેજાડા હાથ એ નહીં જ કાઢી શકે. એટલેમને
તો લાગે છે કે હજુ સંિૂણવ રચના નથી થઈ ત્યાર
િહેલાંઆમાંકંઈ સુધારો કરી નાખો તો કેવું?’

આ વખતે િણ ભગવાન હસીને બોલ્યા, ‘તું
સાવ સાચું કહે છે. તારી વાત સાથે હું જરા િણ
અસંમત નથી. િણ તને ખ્યાલ છે કે આ મજબૂત
હાથ જ ખેતર ખેડી શકશે! એ બરછટ હાથ લાકડાં
િણ કાિી શકશે, અરે! કુટુંબનુંિેટ ભરવા માટેએ
િહાડ િણ ખોદી શકશે. એ જ મોટા હાથ નદીનો
પ્રવાહ બદલી શકશે, દપરયો ખૂંદી શકશે અને
િોતાના નાના બાળકનુંઅનેઅન્યનુંરક્ષણ કરવા
શસ્ત્રો િણ સર્વશકશે. નાનુંબાળક સાંજેબહારથી
રમીને આવશે િછી િોતાનું પખસ્સું ખાલી કરીને
િથ્થરો, શંખલા, ખીલીઓ, બાકસના ખાલી ખોખાં
વગેરે એ હાથમાં મૂકશે અને એમાંની એક િણ

ફાધસવડે- ૨૧ જૂન

વસ્તુિાડ્યા પવના આ મોટા હાથનો પવશાળ ખોબો
એ બધું જ ઝીલી શકશે. મોટા, રુક્ષ અને બરછટ
હાથ હોવા છતાંિણ બાળકનો સુંદર ચહેરો એની
હથેળીમાંઆસાનીથી આવી શકશે!’
નવાઈ સાથે દેવદૂત સાંભળી રહ્યો. આવો
પવચાર તો એણે કયોવ જ નહોતો. ભગવાન હવે
પિતાના લાંબા અને મજબૂત િગની રચના કરી
રહ્યા હતા. એણેિગની સાથેખૂબ પવશાળ ખભાની
રચના િણ િૂરી કરી. િછી દેવદૂત સામે જોયું.
દેવદૂત જાણેભગવાનના િોતાની સામેજોવાની જ
રાહ જોઈ રહ્યો હોય તેમ બોલી ઊઠ્યો, ‘ભગવાન!
આટલા િહોળા અને લાંબા િગ હશે તો બાળક
એના ખોળામાં ઊંઘી કેવી રીતે શકશે? નાનકું
બાળક િોતાના પિતાનેવહાલ કરતાંકરતાંબેિગ
વચ્ચેથી િડી નહીં જાય? અનેએના આટલા બધા
િહોળા ખભા શુંકામ બનાવ્યા છે?’
ખડખડાટ હસતાં હસતાં ભગવાન બોલ્યા:
‘અરેભાઈ! માતાનો ખોળો તો મેંબનાવ્યો જ છે.
અનેએ બાળક માટેિયાવપ્ત છે. આ મજબૂત િગ
તો બાળક જ્યારેસાઈકલ ચલાવતાંશીખશેત્યારે

જોકે
બીએપીએસ
થવામીનારાયણ સંથથા દ્વારા
લેવાયેલા નનણષયમાં રનવવારે
ફેરફાર કરાયો હતો. કોઠારી
થવામી
ઉત્તમપ્રકાશદાસ
મહારાજે આદેશ જારી કરી

FUNERAL DIRECTORS SERVING
THE GUJARATI COMMUNITY

તમામ
બીએપીએસ
થવામીનારાયણ મંનદરોમાં આ
અંગેની જાણ પણ કરી હતી.
બીએપીએસ દ્વારા મંનદરો
૧૭મી જૂનથી ખોલવાનો નનણષય
શનનવારે લેવાયો હતો.
ત્યારબાદ રનવવારે મળેલી
બેઠકમાં મહંત
થવામી
મહારાજનો આદેશ આવતા
ફરી મંનદરો નહીં ખોલવાનો
નનણષય જાહેર કરાયો છે. તેમણે

આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે
વતષમાન ન્થથનતમાં નનષ્ણાતોનો
અનભપ્રાય જોતાંમંનદરો ખોલવા
નહતાવહ નથી. તેથી હાલ
પૂરતાં બીએપીએસ સંથથાના
તમામ થવામીનારાયણ મંનદરો,
હનરમંનદરો અને સંથકારધામો
દશષન માટે ખૂલશે નહીં. હવે
પછી મહંત થવામીના બીજા
આદેશ બાદ મંનદરો ખોલવાનું
જાહેર કરાશે.

નિટનમાંબહોળો ફેલાવો અનેઅસંખ્ય વાચકો ધરાવતા ગુજરાત
સમાચાર અને એનશયન વોઇસ તેની સામાનજક પ્રનતબદ્ધતાના
ભાગરૂપે આ અવસાન નોંધ નવનામૂલ્યે પ્રનસદ્ધ કરી રહ્યું છે.
એબીપીએલ ગ્રૂપ આપના સ્વજનની નચરનવિાય અંગે નિલસોજી
પાઠવે છે અને તેમના આત્માની શાંનત માટે પરમ કૃપાળુ
પરમાત્માનેપ્રાથવના કરેછે.
NAME

CONTACT

Kanchanben (Kalpnaben)
Keshavjibhai Ramparia
1949
10/06/2020

• ભૂતપૂવવનિકેટર વસંત રાયજીનુંનનધનઃ ભારતના સૌથી ઉંમરલાયક
ફથટટકલાસ નિકેટર વસંત રાયજીનુંશનનવારેનનધન થયુંછે. તેઓ ૧૦૦
વષષના હતા. ૧૧ વષષની કનરયરમાં૯ ફથટટક્લાસ મેચ રમનાર રાયજીએ
૨૭૭ રન કયાષહતા. રાયજીએ ૧૯૩૯માંનિકેટ કલબ ઓફ ઇન્ડિયા માટે
િેબ્યૂ કયુું હતું. તેઓ વિોદરા માટે પણ રમ્યા. રાયજી નિકેટ
ઇનતહાસકાર હોવાની સાથે ચાટટિટ અકાઉડટડટ હતા. આ વષષે ૨૬
જાડયુઆરીએ ૧૦૦મો જડમનદવસ ઉજવ્યો હતો. તેમણેરણજીતનસંહજી,
દુલીપનસંહજી અનેસી.કે. નાયિૂપર બાયોગ્રાફી લખી હતી.
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અંપતમ તબક્કો હતો. જેવો ભગવાને પિતાનો દઢ
અને કડક ભાવવાળો ચહેરો કંડારી લીધો કે તરત
જ દેવદૂત બોલી ઊઠ્યો, ‘ભગવાન, તમે પિતાની
સંિૂણવ રચના તો બરાબર કરી િરંતુ માતાના
ચહેરાની જોડેતો આ ચહેરો ન જ આવે! ક્યાંએક
માનો ચહેરો અનેક્યાંપિતાનો?!’
આ વખતે ભગવાન હસ્યા નહીં. ખૂબ જ
ગંભીર બની ગયા. પિતાના તૈયાર પશલ્િની
આંખોમાંએમણેએક - એક આંસુમૂક્યું. એ સાથે
જ એ દઢ અનેકડક દેખાતો ચહેરો ભાવવાહી બની
ગયો. એ કડક લાગતી આંખોમાં કરુણા છલકાઈ
આવી. િછી ભગવાને દેવદૂત સામે જોઈને કહ્યું,
‘હવે જો! પિતા િણ માતાની જેટલો જ પ્રેમ
િોતાનાં બાળકોને કરશે. મા જેવી જ કરુણા હું
એના હૃદયમાંિણ મૂકુંછું. એ િણ િોતાના બાળક
માટેર્વ સુદ્ધાંઆિી દેવા તૈયાર રહેશે. બાળકનો
ગોઠણ છોલાશે ત્યારે એના હૃદયમાં િણ સબાકો
આવશે. બાળક દુઃખથી િીડાતું હશે ત્યારે
લાગણીનો ડૂમો એના શબ્દોને િણ રોકી લેશે.
િોતાનું બાળક સુખી થતું હશે તો એ ગમે તેવાં
દુઃખો દઢતા અનેમક્કમતાથી સહન કરવા તૈયાર
થઈ જશે. એના ખભેમાથુંમૂકી કોઈ િણ ઉંમરનું
સંતાન શાતા અનેસાંત્વન િામશે. એનુંમન ભલે
એ માતાની માફક ગમે ત્યારે ખોલે નહીં, િણ
સ્નેહનું સરોવર એમાં હંમેશાં છલકતું રહેશે. અને
આ આંસુએ માટેની ખાતરીની મહોર છે!!’
દેવદૂત િાસે હવે એક િણ સવાલ બાકી
નહોતો રહ્યો. એ ચૂિ થઈ ભગવાનનેવંદન કરતો
ઊભો રહી ગયો.
(લેખકના પુસ્તક ‘અંતરનો ઉજાસ’માંથી સાભાર)
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એની િાછળ દોડવા માટે છે. હળની િાછળ
મજબૂત રીતે ચાલવા માટે છે. િેપટયું રળવા માટે
થાક્યા પવના રઝળિાટ કરવા માટેછે. બાળક માટે
લીમડા િરની લીંબોળીઓ િાડવા તેમજ આંબલી
િરથી કાતરા ઉતારવા ઝાડ િર ચડવા માટેછે. અને
આ પવશાળ ખભા ઉજાણીએથી િાછા આવતાં કે
સરકસમાંથી મોડી રાત્રે છૂટ્યા િછી િાછા ફરતાં
બાળક માથુંમૂકીનેપનરાંતેઊંઘી જઈ શકેતેમાટે
બનાવ્યા છે. ઘરે િહોંચતાં સુધી એ િહોળા ખભા
બાળકનો આધાર બની રહેશે.’
ભગવાને પિતાના લાંબા િગની નીચે મોટા
મોટા ફાફડા જેવા િંજા બનાવ્યા ત્યારે પ્રશ્ન
િૂછવાનેબદલેદેવદૂતેખડખડાટ હસવા જ માંડ્યું.
માંડ થોડું હસવું દબાવીને એણે કહ્યું, ‘સાચું કહું
પ્રભુ! હવે તો ખરેખર હદ થાય છે. આવા મોટા
ફાફડા જેવા િગના િંજા બાળકોને પબવડાવશે.
નાનકડા ઘરમાં એનાં રમકડાં કે ઘરઘર રમતાં
ગોઠવેલાં એના રાચરચીલાને કચડી નાખશે. બધું
ઠેબેચડાવશે. નદીના કાંઠેરેતીમાંબનાવેલુંબાળકનું
ઘર એ ખ્યાલ વગર જ ઉડાડી દેશે! એટલે હું કહું
છું કે તમે ફરી એક વાર પવચાર કરી જુઓ. નહીં
તો મનેઆવા ફાફડા જેવા િગની રચના િાછળનો
ભેદ સમજાવો!’
મુક્ત હાસ્ય સાથે ભગવાન બોલ્યા, ‘અરે
નાદાન ફપરશ્તા! કારણ અને વજૂદ વગર હું કંઈ
િણ બનાવું ખરો? તને જે િગ ફાફડા જેવા લાગે
છે, એ િગ િર િગ મૂકીનેનાનકડુંબાળક ‘િાગલો
િા... મામાને ઘેર રમવા જા!’ તેમજ ‘ઢીચકા
ઢમણ...’ જેવી રમતો રમી શકશે. એ િગ િર િગ
મૂકી એ ચાલશે. એ િગના મોટા બૂટમાં રેતી,
િથ્થર અને કંઈકેટલીયે વસ્તુઓ ભરવાની રમતો
એ રમી શકશે. અને એ પસવાય િણ મક્કમ રીતે
જમીન િર મુકાતાં એ િગલાં એનામાં
આત્મપવશ્વાસ પ્રેરશે.’ દેવદૂત પવચારમાંિડી ગયો.
ધીમેધીમેએનેબધુંસમજાતુંજતુંહોય તેવુંલાગતું
હતું. રાત થઈ ગઈ હતી. ભગવાન હવે પિતાનો
ચહેરો બનાવી રહ્યા હતા. પિતાની રચનાનો એ

ગુજરાતમાંબીએપીએસ સ્વામીનારાયણ મંનિરો હાલ બંધ જ રહેશે
સુરત:
કોરોના સંકટના
કારણે અપાયેલા લોકિાઉનમાં
છૂટછાટ
અપાયા
પછી
અનલોક-૧.૦
દરનમયાન
ગુજરાતમાં ધાનમષક થથળો
ખોલવા માટે મંજૂરી અપાઈ છે.
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H-2b, J-1 અનેL-1રવઝા પણ
રદ કરવાનો પણ ટ્રમ્પનો રવચાર

@GSamacharUK

ઉત્તર-દરિણ કોરરયા
વચ્ચેઅણબનાવ

સિઓલઃ દરિણ કોરિયાના
વોરશંગ્ટનઃ અમેનરકામાં કોરોિા વાઈરસિી મહામારીિે પગલે સામારિક કાયયકિો અને ઉત્તિ
િેકારી દર ખૂિ વધી ગયો છે. તેિી અસર ઘટાડવા અિેઅમેનરકિ કોરિયાના ભાગલાવાદી લાંબા
િાગનરકોિી િોકરીઓ િચાવવા ટ્રમ્પ એડનમનિકટ્રેશિ H-1B નવઝા સમયથી ઉત્તિ કોરિયા રવરુદ્ધ
સનહત અિેક નવઝા કથનગત કરવાિા નવચારમાં છે. આ નવઝા અવાિ ઉઠાવી િહ્યા છે. આ
સકપેટડ થાય તો સૌથી વધુ અસર ભારતીય આઈટી િોફેશિલિે કાયયકતાય ઉત્તિ કોરિયા દ્વાિા
થશે. અહેવાલો િમાણે, આ નવઝાિું સકપેટશિ ઓક્ટોિરથી શરૂ માનવ અરિકાિના થતા
થતા િાણાકીય વષવમાં વધારી શકાય છે. આ દરનમયાિ ભારત ઉલ્લંઘન અને પિમાણુ શરિને
સનહતિા કોઈ પણ િોફેશિલ H-1B નવઝા લઈિે કામ કરવા િહીં મુદ્દે ફુગ્ગા ભિીને સંદેશા
આવી શકે. જોકે, પહેલથ
ે ી આ નવઝા પર રહેતા િોફેશિલ પર તેિી મોકલીને અવાિ ઉઠાવી િહ્યા
કોઈ અસર િહીં થાય. વ્હાઈટ હાઉસિા િવક્તા હોગિ નગડલીએ છે. આ અંગે૧૪મીના અહેવાલ
કહ્યુંકે, હજુઆ મુદ્દેઅંનતમ નિણવય િથી લેવાયો. અમેનરકામાંવધતી પ્રમાણેકકમ િોંગની બહેન કકમ
િેકારીિેપગલેH-1B નવઝા સકપેટડ થવાિી શક્યતા છે.
યો િોંગે દરિણ કોરિયાને
સૌથી વધુઅસર ભારતીયોનેથશે
ચેતવણી આપી દીિી છેકે, મને
લાગે છે કે દરિણ કોરિયા
• H-1Bઃ સ્કકલ્ડ િોફેશિલિે અપાતા નવઝા • H-2Bઃ
િોિએનિકલ્ચરલ કામ માટેનસઝિલ વકકરોિેઅપાતા નવઝા • J- ઓથોરિટીને તોડવાનો આ
1ઃ મેનડકલ, નિઝિેસ તાલીમાથટીિેઅપાતા નવઝા • L-1ઃ ગ્લોિલ સૌથી યોગ્ય સમય છે. અમે
કંપિીઓિા કમવચારીઓિેઅમેનરકા ટ્રાટસફર વખતેઅપાતા નવઝા ઝડપી પગલાંભિીશું.

સંરિપ્ત સમાચાર
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સમાચાર વહેતા થતાં જ સમિ પાકકકતાિમાં
ભયિો માહોલ ફેલાયો હતો. જોકે આ અફવા
• તઝાકકસ્તાનમાં ભૂકંપઃ મંગળવારે કથાનિક હોવાિું જણાવાયું હતું.
સમય િમાણેતઝાકકકતાિમાંસવારે૭:૦૦ વાગ્યે • ચીનમાં ભયાનક પૂર, ૧૩નાં મોતઃ ચીિિા
૬.૮િી તીવ્રતાિો ભૂંકપિો આંચકો અિુભવાયો ગ્વાંગ્શી અિેહૂિાિમાંભયાિક પૂરિા કારણે૧૩
હતો. ભૂંકપિું કેટદ્રનિંદુ રાજધાિી દુશાટિેથી લોકોિાં મોત અિે ૧૨થી વધુ લાપતા થયાિા
૩૪૧ કક.મી. દૂર હોવાિું જણાવાયું છે.
અહેવાલ ૧૦મી જૂિે હતાં. િદીઓ માટે નવખ્યાત
• ૫૮ ઇચટરનેટ ઉપગ્રહનું અંતરરિમાં લોન્ચચંગઃ ગ્વાંગ્સી િાંતમાં િદીઓ ગાંડીતૂર િિતાં િે લાખ
એલોિ મકકિી કપેસેક્સ કંપિીએ ૧૩મી જૂિે૫૮ લોકોિું કથળાંતર કરાવવાિી ફરજ પડી હતી.
જેટલા કટારનલંક ઉપિહ અિે પૃથ્વીિું નિરીક્ષણ • બલૂચોના દેખાવથી પાક. સેના ડરીઃ આશરે
કરતા ત્રણ િાિા ઉપિહોિે ફ્લોનરડાથી િે સપ્તાહ પહેલાં િલુનચકતાિિા તરિૂતમાં એક
અંતનરક્ષમાં સફળતાપૂવવક તરતા મૂક્યા હતા.
માતા અિે તેિી ૪ વષવિી પુત્રીિી ગોળી મારીિે
• ભારતીય ફાઇટર જેટ પાક.માં દેખાયાની અફવાઃ હત્યા કરાઈ હતી. સત્તાધારી િલુનચકતાિ આવામી
ભારતીય વાયુસેિાિાંફાઇટર જેટ પાકકકતાિિાં પાટટી (િીએપી)િા સભ્યોએ જ હત્યા કરી હોવાિું
કરાચી અિે િહાવલપુરિી આસપાસ ઉડી કહીિે િલુચો દેખાવ કરે છે અિે તાજેતરમાં
રહ્યાંિા સમાચારા તાજેતરમાં રાત્રે પાકકકતાિિાં િાિચાહ નવકતારમાંિલુચોિા નહંસાત્મક દેખાવથી
સોનશયલ મીનડયા પર ફરતા થયા હતા. આ પાક. સેિાએ ડરીિે પીઠેહઠ કરી હતી.

રવશ્વભરમાંકોરોના વાઈરસના પોરઝરટવ
કેસનો આંકડો ૮૧.૬૫ લાખનેપાર

વોરશંગ્ટનઃ કોરોિાિા સંકટે નવશ્વભરમાં ભરડો
લીધો છે. ૧૬મી જૂિિા અહેવાલો િમાણે નવશ્વમાં
કોરોિા પોનઝનટવ કેસિી સંખ્યા ૮૧૬૯૭૫૩ િોંધાઈ
હતી. કોરોિાથી ૪૪૦૫૯૩ લોકોિાંમૃત્યુથયાંઅિે
નરકવર કેસિી સંખ્યા ૪૨૬૭૨૧૨ જેટલી િોંધાઈ
હતી. ટયૂ ઝીલેટડ કોરોિા ફ્રી દેશ જાહેર થયા
પછીિા ૨૪ નદવસ પછી પાછા ટયૂ ઝીલેટડમાં
કોરોિાિા િે િવા કેસ િોંધાયા હતા. ત્યાંિંિે
દદટીઓ નિટિથી આવ્યા હોવાિુંજણાવાયુંહતું.
ચીિિી રાજધાિી નિનજંગમાં ફરી લોકડાઉિ
લાગુકરાતાંનિનજંગમાં૩ હોલસેલ માકકેટ, તમામ
કપોર્સવ સેટટર અિે નથયેટર િંધ કરાયા છે.
સોમવારે ચીિે જાહેર કયુું કે, છેલ્લા ૪ નદવસમાં
ચીિમાં કોરોિાિા ૧૦૬ કેસ િોંધાયા છે.
નિનજંગમાંત્રણ નદવસમાં૧૦૬ કેસ િોંધાયા છે.
મહાસત્તા અમેનરકાિી વાત કરીએ તો
અમેનરકા અિે ચીિે નિણવય કયોવ છે કે િંિે દેશ
એક સપ્તાહમાં ચાર ફ્લાઈર્સ ઓપરેટ કરશે.
યુએસમાં ૧૬મીએ કોરોિાિા કેસિી સંખ્યા
૨૧૮૯૫૫૮ અિે કોરોિાથી મૃતકાંક ૧૧૮૫૨૦
િોંધાયો છે. સાજા થિારા લોકોિી સંખ્યા ૮૯૧૧૧૪
િોંધાઈ છે. અમેનરકામાં ટયૂ યોકક રાજ્યમાં સૌથી
વધારે ૩ લાખ ૮૪ હજાર કેસ િોંધાયા છે અિે
મૃતકાંક ૩૦ હજાર ૮૦૦થી વધુ થયો છે. િીજી
તરફ ચીિિાં જાણીતા કવાકથ્ય જિવલ લેટસેટે
પોતાિા એક નરસચવપેપરમાંતાજેતરમાંદાવો કયોવ
છેકેકોરોિાિેલીધેદુનિયાભરમાં૧૦ કરોડ લોકો
જીવ ગુમાવી શકેછે.
હડડઈમ્યુરનટી પણ અસરકારક
ઇટલીિાં િગાવઓ શહેરમાં કોરોિા હડડ
ઇમ્યુનિટી સુધી પહોંચ્યો છે. િગાવઓમાં ૨૩
એનિલથી ૩ જૂિ દરનમયાિ ૯,૯૬૫ લોકોિા બ્લડ
ટેકટ થયાં. એમાં ૫૭ ટકા લોકો કોરોિાથી
સંિનંધત એસ્ટટિોડી નવકનસત થયેલાંજોવા મળ્યાં.
નવશ્વિાં ઘણાં એક્કપર્સવ માિે છે કે આશરે ૬૦

ઈટાલીનુંસૌથી સુંદર શહેર વેરનસ આશરેત્રણ મરહના
પછી અનલોક થયુંછે. જોકેતેના પહેલાંજ સ્થારનકોનો
એક સમૂહ સરકાર સમિ માગ કરવા લાગ્યો છેકેક્રૂઝ
અનેરવદેશી સહલાણીઓના આવવા પર રોક લગાવવામાં
આવે. આ માગ સાથેસ્થારનકોએ ઐરતહારસક સ્થળો સામે
અનેવોટર ફ્રચટ પર માનવશ્રૃંખલા બનાવી હતી અને
હોડીમાંબેસીનેરવરોધ વ્યક્ત કયોોહતો.

ટકા આિાદી કોરોિા સંક્રનમત થાય તો હડડ
ઇમ્યુનિટી સ્કથનત િિી શકેછે. જેિા લીધેકોરોિા
વાઈરસિી ચેઈિ તૂટી જાય અિે િવા લોકોમાં
સંક્રમણ િનહવત િિે. જોકે ઈનજપ્તમાં કોરોિાિું
સંક્રમણ વધી રહ્યુંછેછતાંસરકારેકહ્યુંછેકેતેઓ
ટૂંક સમયમાંઉદ્યોગો ફરી શરૂ કરશે. ઈઝરાયલમાં
કવાકથ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યા મુજિ કોરોિા
સંક્રનમતોિી સંખ્યા ૧૯ હજારિે પાર થઈ છે અિે
મૃત્યુઆંક ૩૦૨ થયો છે. સરકારે કહ્યું છે કે ૨૦
જૂિિે િદલે હવે ૧લી જુલાઈએ ખુલશે. વેનિસમાં
અિલોકમાંકથાનિકોએ દેખાવ કયાુંછે.
દેખાવકારોિી માગ છે કે વેનિસ સંપૂણવપણે
અિલોક થાય તો તેિુંકવરૂપ પણ િવુંહોવુંજોઈએ.
કનમટેટો િો િેટડ િવી સમૂહ સાથે સંકળાયેલા
લોકોએ કહ્યુંકેકોરોિા હાલ સંપૂણવપણેખતમ થયો
િથી. એવામાંનવદેશી પયવટકોિા આવવાથી ખતરો
વધી જશે. દેખાવકારો કહે છે કે હાલ કથાનિક
નિવાસીઓિેજ મંજૂરી આપવી જોઈએ.

In Loving Memory
Om Namah Shivay
અÓ¹є¯ ±Ь:¡ ÂЦ°щ §®Ц¾¾Ц³Ьє કы, કº¸Â±³Ц
¸а½¾¯³Ъ અ³щ ÃЦ» çªъ³¸ђº Щç°¯ અ¸ЦºЦ ´º¸ ´аË¹
╙´¯Ц], ±Ц±Ц] ĴЪ ÂЬºщ×ĩ·Цઇ ¸Цક↕×¬·Цઇ ´ªъ» ¯Ц. ∞√
§а³³Ц ºђ§ ¿Цє╙¯´а®↓ ºЪ¯щ ç¾¢↓¾ЦÂЪ °¹Ц ¦щ.
±Ц±Ц]³ђ §×¸ ¢Ь§ºЦ¯³Ц ¾Ц»Ц¾Ц¾ ¡Ц¯щ °¹ђ Ã¯ђ.
¯щઓ ´Цє¥ ·Цઇઓ¸Цє Âѓ°Ъ ¸ђªЦ Ã¯Ц અ³щ ¯щઓ
¸ђªЦ¶Ц´Ц, »Ц»Ц અ³щ SM³Ц ³Ц¸щ ઓ½¡Ц¯Ц Ã¯Ц.
ઇЩ×¬¹Ц અ³щ કы×¹Ц¸Цє £®ђ Â¸¹ ºΝЦ ¶Ц± ¯щઓ
∞≥≡∟°Ъ ¹Ь.કы. આ¾Ъ³щ ç°Ц¹Ъ °¹Ц Ã¯Ц. એક Ã℮╙¿¹Цº
ã¹╙ŪÓ¾ ²ºЦ¾³Цº ±Ц±Ц]એ ∟√ ¾Á↓ ÂЬ²Ъ »є¬³
ĺЦ×Â´ђª↔¸Цє §Ь±Ц §Ь±Ц Ãђˆщ°Ъ કЦ¸ ક¹Ц↓ ¶Ц± ∞≥≥∫¸Цє
´ѓĦ³Ъ ±щ¡·Ц½ ¸Цªъ ╙³[╙Ǽ »ઇ »Ъ²Ъ. ¦щà»Ц ∞∟ ¾Á↓°Ъ
¯щઓ અ»\ઇ¸º°Ъ ´Ъ¬Цઇ ºÃщ»Цє અ¸ЦºЦє ±Ц±Ъ¸Ц
´Ьæ´Ц¶Ц³Ъ ¡а¶ § કЦ½] ºЦ¡¯Ц Ã¯Ц.
ÂЬºщ×ĩ·Цઇ ¡а¶ § ╙¸»³ÂЦº, ઉ±Цº, ´ºђ´કЦºЪ
અ³щ આ³є±Ъ ç¾·Ц¾³Ц Ã¯Ц. ÂЬ¢є╙²¯ ²а´Â½Ъ³Ъ §щ¸
ç³щÃ λ´Ъ ÂЬ¾ЦÂ ĬÂºЦ¾Ъ Â¾↓³Ц è±¹¸Цє અ³ђ¡Ьє ç°Ц³
ĬЦØ¯ કºЪ ¢¹Ц ¦щ. Ħ® ´щઢЪ ¸Цªъ Ĭщº®Ц±Ц¹Ъ ¸Ц¢↓±¿↓ક
¶³Ъ ºÃщ»Ц એ¾Ц Ĭщ¸Ц½ ±Ц±Ц], ´º¸કж´Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц
ÂÕ¢¯ ±Ц±ЦĴЪ³Ц ´аÒ¹ЦÓ¸Ц³щ ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ આ´щ એ§
ĬЦ°↓³Ц.
ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯:

´Ьæ´Ц¶щ³ એÂ. ´ªъ» (´Ó³Ъ)
¢Ъ¯Ц (´ЬĦЪ) અ³щ ¥щ¯³ (§¸Цઈ)
ä¹Ц¸» (´ѓĦ)
(ç¾.) ³ºщ×ĩ·Цઈ, §ºщ×ĩ·Цઈ, ³¾Ъ³·Цઈ
અ³щ ¸Ãщ×ĩ·Цઈ (·Цઈ)
Contact : 0208 907 1396

Jai Jalaram Bapa

Mr Surendrabhai Markandbhai Patel
(Karamsad)
ç¾. ÂЬºщ×ĩ·Цઇ ¸Цક↕×¬·Цઇ ´ªъ»
(કº¸Â±)

Born:
15-2-1934
(Valavav, Gujarat)

Demise:
10-6-2020
(Harrow, UK)

We are deeply saddened to announce the loss
of Surendrabhai Markandbhai Patel, our beloved
father and Dada, who passed away peacefully on
10th June 2020.
Dada, also known as Mohtapapa, Lala and SM,
was born in Valavav, Gujarat, as the eldest of 5
brothers. He lived in India and Kenya before finally
settling in the UK in 1972. An intelligent man, he
worked in accounts, and for 20 years in London
Transport across a number of roles. He retired in
1994 to take care of his grandson, and for the last
12 years, has been a constant carer to Ba, who has
Alzheimer’s Disease.
Surendrabhai was a caring, devoted, generous,
helpful, and stubborn man, but above all else, a loving one towards all his friends and family. He was a
guardian and protector to 3 generations, and
thought of all his father’s grandchildren and great
grandchildren as his own.
Dada was very content in life, and had little interest in material wealth. He loved to cook, and spend
time eating and talking with family and friends.
Despite his worsening physical health in the last few
years, his mind remained sharp, and his character
unchanged right up to his passing.
Although our hearts are filled with sadness, we
draw strength from knowing that Dada lived every
moment of his life on his own terms. May his soul
rest in peace.
Om Shanti: Shanti: Shanti:

Pushpaben S Patel (wife)
Gita (Daughter) and Chetan (Son-in-law)
Shyamal (Grandson)
(Late) Narendrabhai, Jarendrabhai, Navinbhai
and Mahendrabhai (Brothers)

30 કવર સ્ટોરી
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િદ્દાખ સરહદે...

ભારતીય સેના પોતાના
દેશની અખંડતા અનેસંપ્રભુતાને
સુરિીત રાખવા માટે સદૈવ
પ્રવતબદ્ધ છે.
શાંવતપૂણા માહોલ વચ્ચે
ચીની સૈવનકોએ પીઠમાં ખંજર
ભોંકવાની તેની આદત પ્રમાણે
હુમલો કયોાહતો. જોકેભારતીય
જવાનોએ પણ ચીનને આકરો
જવાબ વાળ્યો હતો. જેમાં
ચીનના ૪૩ જવાનો માયાાગયા
છે તો કેટલાક સૈવનકો ગંભીર
રીતેઘવાયા છે.
આ ઘટના બાદ એલએસી
નજીક કેટલાક ચીની હેવલકોપ્ટર
ચકરાવા લેતા નજરે પડ્યા છે.
આ હેવલકોપ્ટરોની ગવતવધતી
ઘણી વધારે જોવા મળી હતી.
એવું મનાય છે કે, ભારત સાથે
થયેલી વહંસક અથડામણમાં
માયાાગયેલા અનેઘાયલ થયેલા
ચીની સૈવનકોનેએરવલફ્ટ કરવા
માટે આ હેવલકોપ્ટસા આવ્યા
હતા.
નુકસાન અંગેચીનની
ભારેખમ ચૂપફકદી
ચીનના સરકારી અખબાર
‘ગ્લોબલ ટાઇમ્સ’ના અવધકૃત
શ્વવટર હેન્ડલથી કરાયેલા
વવીટમાં થપિતા કરાઈ છે કે
ચીનના પિે થયલા વાથતવવક
નુકસાનને ગ્લોબલ ટાઇમ્સે
વરપોટટ કયોા જ નથી. વવીટમાં
અખબારે એવું પણ કહ્યું હતું કે
‘ગ્લોબલ ટાઇમ્સ’ આ મામલે
નુકસાનની સંખ્યાની પુવિ કરી
શકેએમ નથી.
જોકે ‘ગ્લોબલ ટાઇમ્સ’ના
એવડટર હુ શીજીને વવીટ કરીને
આ ઘષાણમાંચીનના પિનેપણ
નુકસાન થયુંહોવાનુંજણાવ્યુંછે.
અલબત્ત, તેમણે ચીનને નબળું
નહીં ગણવાની ચીમકી પણ
ઉચ્ચારી છે.
તેણેવવીટ કયુુંહતુંઃ ‘મનેજે
જાણવા મળ્યું છે એ અનુસાર
ગલવાન ખીણમાં થયેલા
અનુસંધાન પાન-૧
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શારીવરક ઘષાણમાં ચીનના પિે
પણ નુકસાન થયું છે. હું
ભારતીય પિનેકહેવા માગીશ કે
અહંકારી ન બનો અને ચીનના
સંયમનેનબળાઈ ન ગણો. ચીન
ભારત સાથે સંઘષા ઇચ્છતું નથી
પણ અમેએનાથી ડરતાય નથી.’
‘ગ્લોબલ ટાઇમ્સ’ અનુસાર

ચીનના વવદેશ પ્રધાને કહ્યું છે કે
વતામાન વવવાદનો ઉકેલ
વાતચીતના આધારેજ થશેઅને
આ માટે બન્ને દેશો તૈયાર થઈ
ગયા છે. ચીનના વવદેશ
પ્રધાનના મતેબન્નેરાષ્ટ્રો સરહદ
પર શાંવતપૂણા શ્થથવત કાયમ
રાખવા માટેતૈયાર થયાંછે.

ચીનેસમજૂતીનો ભંગ કયોોઃ ભારત

િારત અને ચીન વચ્ચે પેંગોન્ગ સરોવર અને ગલવાન નદી
સવપતારમાં સીમા પર કોઈ રેખા નથી. અત્યંત ઠંડા સવપતારમાં આ
સરોવર લદ્દાખ િેિમાં ૪૩૫૦ મીટરની ઊંચાઈ પર આવેલું છે.
િારતીય સેનાના વડા મથક તરફથી જાહેર કરાયેલા સનવેદનમાં
કહેવાયું છે કે ચીનની સેનાને પણ નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. જોકે.
હર્ સુધી ચીનના કેટલા સૈસનક માયાજ ગયા કે ઘાયલ થયા એને
લઈને પપષ્ટ જાણકારી સામે નથી આવી.
સેનાના મુખ્યાલય તરફથી આપવામાં આવેલા સનવેદન િમાણે
બંને દેશોના વસરષ્ઠ સૈન્ય અસધકારીઓ હાલ મામલાને ઉકેલવા
માટે ઘટનાપથળે બેઠક યોર્ રહ્યા છે.
ગલવાન ખીણ િારત ચીનની લદાખ સીમારેખાનો સવપતાર
છે અને સૈન્ય તણાવ ઘટાડવા માટે બન્ને દેશના મેજર-જનરલ
પતરના અસધકારીઓ વાતચીત કરી રહ્યા છે. પિકારોના
િશ્નોનો જવાબ આપતા િારતીય સવદેશ મંિાલયના િવિા
અનુરાગ શ્રીવાપતવે જણાવ્યું, ‘િારત અને ચીન પૂવજ લદ્દાખમાં
સીમાવતદી સવપતારમાં સૈસનક અને વ્યૂહાત્મક માધ્યમોથી તણાવ
ઘટાડવા અંગે વાતચીત કરી રહ્યા છે.’
તેમણે ઉમેય,ુું ‘છ જૂને સસસનયર કમાન્ડરોની બેઠક બહુ સારી
રહી હતી અને તેમાં તણાવ ઘટાડવા માટેની િસિયા પર સહમતી
બની હતી. એ બાદ ઘટનાપથળે હાજર કમાન્ડરોની બેઠકો પણ
શરૂ થઈ હતી, જેથી એ સહમતીને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર લાગુ કરી
શકાય, જે અસધકારીઓ વચ્ચે સધાઈ હતી.’
તેમણે કહ્યું, ‘અમને આશા હતી કે બધું જ સરળતાથી થઈ
જશે. જોકે, ચીની પિ એ સહમતીથી હઠી ગયો કે ગલવાન
ખીણમાં લાઇન ઓફ એક્ચ્યુલ કંટ્રોલનું સન્માન કરવામાં
આવશે.’
સોમવાર રાતના ઘષજણ અંગે તેમણે જણાવ્યું કે ‘૧૫ જૂનની
મોડી સાંજે અને રાતે સહંસક ઘષજણ થયું હતું. આનું કારણ એ હતું
કે ચીની પિે એક તરફી હાલની પસરસ્પથસતને બદલવાનો િયાસ
કયોજ હતો. બન્ને તરફથી લોકો ઘાયલ થયા હતા. જો ચીની પિે
ઉચ્ચ પતરે બનેલી સહમતીનું યોગ્ય રીતે પાલન કયુું હોત તો તેને
ટાળી શકાયું હોત.’
બીર્ તરફ, ચીને િારત પર બંને દેશો વચ્ચેની સવવાસદત
સરહદને ઓળંગવાનો આરોપ મૂટયો હતો. ચીનના સવદેશ
મંિાલયના િવિા ઝાઓ સલસજયાને કહ્યું કે િારતીય
ટુકડીઓએ સોમવારે બે વાર સીમા રેખા ઓળંગી અને એ રીતે
ચીનના સૈસનકોને ઉશ્કેરી તેમની પર હુમલો કયોજ જેના પસરણામે
બંને બાજુએ સેનાઓ વચ્ચે ગંિીર અથડામણ થઈ. બીસજંગે આ
ઘટના પર િસતસિયા આપતા કહ્યું હતું કે િારતીય સૈસનકોએ
સરહદ ઓળંગીને ચીનના સૈસનકો પર હુમલો કયોજ હતો.

આંતલરક અશાંલત?

સફળતાના એક મુકામ પર
એક િલતભાશાળી...
પહોંચ્યા પછી આત્મહત્યાનું પગલું
િરવા પાછળ નકકર કારણ હોવું જોઇએ. કદાંચ સુશાંતને સમિો
હતા તેમ છતાં તે અંદરથી એકલો રહેતો હતો. તેના મનમાં ચાલતી
અશાંસત તેને આત્મહત્યા તરફ દોરી ગઇ હતી.
દરવાજો જ ના ખોલ્યો
સુશાંત સાથે આ ઘરમાં ચાર વ્યસિઓ રહેતી હતી. જેમાં તેના
બે રસોયા, એક નોકર અને એક હાઉસકકસપંગ મેનેજર હતો. તેના
નોકરે જણાવ્યું હતું કે, સુશાંત સવારે ૬.૩૦ના ઊઠયો હતો. તે સવારે
૧૦ વાગ્યે રૂમમાંથી બહાર આવ્યો હતો. નોકરે તેને દાડમનો જ્યુસ
આપ્યો હતો જે ગ્લાસ લઇને તે પોતાના રૂમમાં જતો રહ્યો હતો.
૧૧.૩૦ વાગ્યે નોકરે તેના રૂમનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો, પરંતુ
સુશાંતે ટયાંય સુધી
સુશાંત લસંહ રાજપૂતની
દરવાજો ન ખોલતા.
ચાવી વાળાને બોલાવીને
ફફલ્મોગ્રાફી
દરવાજો ખોલાવ્યો હતો.
૨૦૧૩ – કાય પો છે
જોકે
દરવાજો ખોલતાં
૨૦૧૩ – શુદ્ધ દેશી રોમાન્સ
જ સુશાંતને જોઇને ત્યાં
૨૦૧૪ – પીકે
૨૦૧૫ – સડટેસ્ટટવ વ્યોમકેશ બિી
હાજર લોકો હેબતાઇ
૨૦૧૬ – એમ.એસ. ધોની
ગયા હતા.
૨૦૧૭ – રાબતા
સુશાંતે'ધોની'થી
૨૦૧૮ – વેલકમ ઈન ન્યૂ યોકક
િોકલિયતા
મેળવી
૨૦૧૮ – કેદારનાથ
સુશાંતે
ટચૂકડા
૨૦૧૮ – સોનસચરીયા
પડદે
'પસવિ
સરપતા'
૨૦૧૯ – છીછોરે
અને રૂપેરી પડદે 'એમ.
૨૦૧૯ – ડ્રાઈવ
એસ.
ધોની:
ધ
૨૦૨૦ – સદલ બેચારા (સરલીઝ બાકી)
અનટોલ્ડ પટોરી'થી

GujaratSamacharNewsweekly

લિટન રાઉન્ડઅપ

• સેન્ટ્રલ લંડનમાં જવા માટે હવે
કન્જેશન ચાજજ ૧૫ પાઉન્ડ
કરવામાં આવ્યો છે અને એ
રાસિ અને સવકેન્ડ દરસમયાન
પણ લાગુ પડશે.
• રસવવારે તા. ૨૧ જૂનના
કકંણાકૃસત અને ખંડગ્રાસ
સૂયજગ્રહણનો નજારો દુસનયાના
અમુક દેશોમાં જોવા મળશે. આ
ખંડગ્રાસ ગ્રહણ િારત ઉપરાંત
એસશયા ખંડ, આસિકા ખંડ
અને દસિણ યુરોપના કેટલાક
િાગોમાં દેખાશે.
• સિસટશ ગવજમેન્ટે કોસવડ૧૯ના લોકડાઉનના તાજેતરમાં
જ થોડી હળવાશ આપીને સૌને
એક-બે મીટર અંતર રાખવાનું
જણાવ્યું હોવા છતાં વેપબલીમાં
જાણે મેળો જાપયો હોય એવો
નજારો જોવા મળ્યો.
• િેન્ટમાં સૌથી વધુ કોરોનાના
કેસ નોંધાયા હતા અને
એસશયનોમાં મૃતકાંક પણ વધુ
હતો છતાં શસનવારે તાપમાન
૨૨ સડગ્રી હોવાથી વેપબલી
હાઈરોડ પર થોકબંધ લોકો
જોવા મળ્યા. એમાંય િાઈમાકક
કપડાંના પટોરમાં શોસપંગ
કરનારાની લાઈન એક માઈલ
લાંબી જોવા મળી એટલું જ નહીં
પણ બે વ્યસિ વચ્ચે કેટલાકે તો
અંતર પણ રાખ્યું નહોતું.

સુશાંતનેશ્રદ્ધાંજલિ

• સુશાંત સસંહ... એક શાનદાર
યુવા અસિનેતા હતો જે બહુ
જલદી આપણને છોડી ગયો.
- નરેન્દ્ર મોદી, વડા િધાન
• સુશાંતના સનધનના સમાચાર
સાંિળીને હું સ્પપચલેસ થઇ
ગયો છું.
- અક્ષય કુમાર
• મારા પ્યારા સમિ સુશાંત સસંહ
રાજપૂત... શા માટે ? શા માટે
આમ કયુું?
- અનુપમ ખેર
• તેની એનર્જ, ઉત્સાહ અને
તેનું સ્પમત હંમેશા યાદ આવશે.
- શાહરુખ ખાન
• સુશાંત સસંહના સમાચાર
સાંિળી આઘાત લાગ્યો.
- સચીન તેન્ડુિકર
લોકસિયતા મેળવી હતી. તેણે તેની કફલ્મની આઠ વરસની
કારકકદદીમાં ૧૧ કફલ્મો કરી હતી અને ૧૨મી હર્ સરલીઝ થવાની
બાકી છે. જેનું પોપટ િોડકશન કામ ચાલી રહ્યું છે. સુશાંતે ચાર ટીવી
સસસરયલો અને એક પયુસઝક વીસડયોમાં પણ કામ કયુું હતું. સુશાંતના
નામ ટીવી પટાર અંકકતા લોખંડે અને કફલ્મ અસિનેિી સિસત સેનોન
સાથે જોડાયા હતા. આમ પણ તેના િેમ િકરણો ઘણા હતા.

સુશાંત લસંહ રાજપુતઃ એક ઝિક

શાનદાર અસિનયનાં જોરે ટીવીથી માંડીને કફલ્મ જગત સુધી
પોતાની અલગ જ છોડનારા ટેલેન્ટેડ અસિનેતા સુશાંત સસંહ ઉત્તમ
ડાન્સર અને ટીવી હોપટ પણ હતાં. તેને ખગોળશાપિમાં સવશેષ રસ
હતો. અસિનય િેિે આગવી નામના મેળવી હતી અને એક કફલ્મ
માટે ૫થી ૭ કરોડ રૂસપયા લેતા હતાં, જ્યારે જાહેરાત માટે ૧ કરોડ
રૂસપયા સુધી લેતા હતાં. તેમણે સરઅલ એપટેટ િોપટદીઝમાં પણ
મુડીરોકાણ કયુું હતું, તેમની કુલ સંપત્તી ૬૦ કરોડ રૂસપયાથી વધું
હતી, તેમની કફલ્મ એમ.એસ. ધોની ૨૨૦ કરોડ રૂસપયાની કમાણી
કરી હતી. સુશાંત સસંહ મુંબઇનાં પોશ સવપતારમાં આસલશાન ઘરમાં
રહેતા હતાં, મોટરકારો અને બાઇટસનો ઘણો શોખ હતો, તેમની
પાસે કારોની આખી ફ્લીટ હતી, તેમાં મસેરાટી, ક્વાટરોપોતતે, લેન્ડ
રોવર એસયુવી, બીએમડબલ્યુંનાં ૧૩૦૦ આપ મોટર સાયકલ અને
બીર્ મોટરકારોનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે ઘણા ટીવી શોમાં પણ
કામ કયુું હતું. સબહારનાં પટણામાં ૨૧ જાન્યુઆરી ૧૯૮૬નાં રોજ
જન્મેલા સુશાંત સસંહે બોસલવુડમાં એસ્ટટંગ કેસરયરની શરૂઆત
૨૦૧૩થી શરૂ કરી હતી, તેમણે ૨૦૧૩ માં સરસલઝ થયેલી પહેલી કફલ્મ
કાઇ પો છેથી ઉત્કૃષ્ઠ અદાકાર તરીકે ઓળખ મેળવી હતી. તે
અભ્યાસમાં પણ આગળ હતાં, તેમણે કફસઝટસનો નેશનલ
ઓસલસ્પપયાડ ર્ત્યો હતો, તેમણે એસ્ટટંગ કેસરયરને આગળ
વધારવા એન્ર્સનયસરંગનો િણ વષજનો અભ્યાસ જ પુરો કયોજ હતો,
તે સદલ્હી કોલેજ ઓફ એન્ર્સનયસરંગથી અભ્યાસ કરી રહ્યા હતાં.
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આંગળીના ટેરવેમનપસંદ સમાચાર
સાપ્તાહિકોની મજા માણો8

મિય વાચકમિત્રો,
અિારા તિાિ િૂલ્યવાન વાચકો િાટેઅનોખી ઓફર.
તિારા ઘરિાંજ આરાિથી બેસી સિગ્ર મવશ્વની ઘટનાઓના
તાજા સિાચાર સાથેતિારી જાતનેઅપડેટ રાખી શકો છો.
આ કોમવડ િહાિારીના કપરા કાળિાંઅિારા ઓનલાઈન
ઈ-પેપસસની મનઃશુલ્ક સુમવધા િાપ્ત કરવા અિારી વેબસાઈટ
WWW.ABPLGROUP.COM
ની િુલાકાત લેવા મવનંતી છે. આ સુમવધા િયાસમિત સિય
િાટેઅનેઆગાિી જાણ કરવાિાંઆવેત્યાંસુધી િળતી રહેશે.
તિારા પમરવારજનો અનેમિત્રોનેઆ રોિાંચક સિાચારિાં
સહભાગી બનાવો.
વધુમાલહતી માટેઅમારો સંપકકસાધી શકો છો.
ટેલિફોન નંબરઃ +44 (0) 20 7749 4080
ઈમેઈિઃ support@abplgroup.com

ભૂકંપેગુજરાતનેધણધણાવ્યું

અમદાવાદઃ ધરતી પર કોરોનાકાળ ચાલી રહ્યો છે, આકાશમાંથી
મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવી રહ્યા છે અને પેટાળમાં ભૂકપં હલચલ
મચાવી રહ્યો છે. કુદરતેચારેબાજુથી ઘેયાાહોય તેવી લાગણી ગુજરાતના
લોકો અનુભવી રહ્યા છે. રવવવારેરાત્રે૮.૧૩ વમવનટેસમગ્ર ગુજરાતમાં
ધરતીકંપનો તીવ્ર આંચકો અનુભવાયો હતો.
ભચાઉથી ૧૦ કકલોમીટરના અંતરે૨૩.૩૯ અને૭૦.૪૧ અિાંશ
રેખાંશેઆવેલા હલરા - વામકા ગામ નજીક આ કંપન નોંધાયુંહતુ,ં
જેની તીવ્રતા ૫.૩ની નોંધાઈ હતી. ભચાઉ તાલુકાના માય, હલરા વામકા ગામની સીમમાંએપી સેન્ટર હોવાનુંજાણવા મળ્યુંહતુ.ં લોકો
ભયના માયાાઘરની બહાર નીકળી આવ્યા હતા. ભુજ તેમજ રાપરના
પંડયાગઢ, આડેસરના મકાનોમાંવતરાડો પડી હતી. ભારેઅવાજ સાથે
આવેલા આંચકાનેસૌપહેલાંલોકોએ વાદળોની ગાજવીજ સમજી હતી,
પરંતુ ધરાની સાથે ઘરો અને મકાનો ધ્રૂજવા લાગતાં તથા વાસણો
ખખડવા લાગતાંઆંચકો હોવાનુંઅનુભવ્યુંહતુ.ં શહેરી અનેગ્રામીણ
વવથતારમાં લોકોમાં ગભરાટ ફેલાતાં ખુલ્લી જગ્યામાં બહાર આવી
ગયા હતા.
ભુજ, અંજાર, મુન્દ્રા, ભચાઉ, નખત્રાણા, અબડાસા, સામવખયાળી
સવહતના ભાગોમાંલોકોએ ધ્રુજારી અનુભવી હતી. આખેઆખા ઘર
ધ્રૂજી ઊઠતાંલોકોને૨૬મી જાન્યુઆરી ૨૦૦૧ના ભૂકપં ની યાદ આવી
ગઈ હતી અનેગભરાટ ફેલાયો હતો.
રાજ્યભરમાંતીવ્ર અસર
આ આંચકાની તીવ્રતાની અસરના ભાગરૂપે અમદાવાદ,
ગાંધીનગર, ઉત્તર ગુજરાત, દવિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ,
જામનગર, જૂનાગઢ, પોરબંદર, અમરેલી સવહત અનેક વવથતારોમાંસુધી
થઈ હતી. રાજકોટમાંકાચા મકાનોમાંવતરાડ પડી ગઇ હતી. ઉપલેટામાં
દીવાલ ઘસી પડી હતી. બહુમાળી ઈમારતોમાંથી લોકો નીચે ભાગ્યા
હતા. સુરતમાં પણ ઘોડદોડ રોડ, ઉધના દરવાજા, કતારગામ, રાંદરે ,
પાલ વવથતારના લોકોએ આંચકા અનુભવ્યા હતા. હાલ કોઈ
જાનહાનીના અહેવાલ નથી. જોકે, માલ-વમલક્તનેક્યાંય નુકસાન થયું
નથી.
ધરતીકંપનુંકેન્દ્ર લબંદુભચાઉ નજીક
૨૦૦૧ના ભૂકપં બાદ ભચાઉ દુવનયાભરમાં ચચાાનું એપીસેન્ટર
બનેલુંહતુ,ં કારણ કેસૌથી વધુઆ તાલુકાએ ખુમારી ભોગવી હતી
અનેફરીનેબેવદવસથી ગુજરાત અનેભારતભરમાંભચાઉ ચચાાનુંકેન્દ્ર
બન્યુંછે. કારણ કેરવવવાર રાત્રે૮.૧૩ વમવનટેઆવેલા ધરતીકંપનો
૫.૩નો આંચકો ભચાઉથી નજીક હતો અને સોમવારે ફરી બપોરના
૪.૬ ની તીવ્રતાનો ધરતીકંપ લોકોનેધ્રૂજાવી ગયો હતો.
કચ્છને૨૦૦૧ની યાદ
કચ્છમાંરવવવારે૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૧ની યાદ અપાવનારા ૫.૩
વરક્ટર થકેલની તીવ્રતાના ભૂકપં બાદ એક પછી એક એમ વદવસથી
લઈને રાતભર ૧૫ આફ્ટરશોક નોંધાયા હતા. જેમાં ૪થી વધુની
તીવ્રતા બેભૂકપં નો પણ સમાવેશ થાય છે. ૧૫માંથી ૧૧ આફ્ટરશોકનું
એવપસેન્ટર ભચાઉની આસપાસ નોંધાયેલુંહતુંઅનેતેની અસર પણ
ભચાઉ વવથતારમાંમોટા પ્રમાણમાંજોવા મળી હતી.
સોમવારે બપોરે ૧૨:૫૭ વાગ્યે ૪.૬ વરક્ટર થકેલની તીવ્રતાનો
ભૂકપં ભચાઉથી ૧૫ કકલોમીટર ઉત્તર-ઉત્તર-પૂવમ
ા ાં નોંધાયો હતો.
આના ત્રણ કલાક બાદ સીધો ૪.૧ મેગ્નીટ્યુડનો ભૂકપં ભચાઉથી માત્ર
છ કકલોમીટર દૂર ઉત્તર-ઉત્તર-પશ્ચચમેનોંધાયો હતો.
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પાંચ વષષના દિવ્યાંગ ટોનીનો અિમ્ય જુસ્સો
ચેદિટી વોક કિી ૪.૪૦ લાખ પાઉન્ડ ભેગા કયાાં

લંડનઃ જન્મ આપનારા માતાલપતાની
ક્રુરતાના પલરણામેબંનેપગ કાપી નાખવા
પડ્યા છે તેવા પાંચ વષયના લવદ્યાથથી ટોની
હજેલે તેનું જીવન બચાવનારી NHS
હોસ્થપટલ માટે ૪૪૦,૦૦૦ પાઉન્ડથી વધુ
રકમનું દાન એકત્ર કયુું છે.
તેણે િારંભે તો માત્ર ૫૦૦ પાઉન્ડ
એકત્ર કરવાની આશા રાખી હતી પરંતુ,
હવે દાનની રકમ ૪૪૦,૦૦૦ પાઉન્ડથી
વધી જવાની ધારણા છે.
NHS ચેલરટીઝ માટે ૩૨ લમલલયન
પાઉન્ડથી વધુ દાન એકત્ર કરનારા
કેપ્ટન ટોમ મૂરને લનહાળી ટોનીને ૧૦
કકલોમીટર ચાલવાની િેરણા િાપ્ત થઈ

વડોદરાના આ તળાવનુંપાણી દદવસમાં
બેવખત આપોઆપ રંગ બદલેછે!

વડોદરા: તમે ટયારેય
સવારે૮ વાગ્યે
જોયું કે સાંભળ્યું છે કે,
તળાવનું પાણી પણ
કાચિંડાની જેમ રંગ
બદલી શકે છે? આ
સવાલ જરૂરથી તમને
નવાઈ લાગશે પણ
બપોરે૧૨ વાગ્યે
હકીકત એ છેકે, વડોદરા
નજીકના ભાયલીમાં
આવેલા એક નાનકડા
તળાવના પાણીનો રંગ
ચદવસમાં બે વખત
આપોઆપ બદલાય છે.
અનેઆ માત્ર દૃચિભ્રમ છેએવુંપણ નથી.
સવારે સૂયોોદય થતાંની સાથે જ તળાવના
પાણીનો રંગ ધીરેધીરેલાલ રંગનો થવા માંડેછે.
બપોર સુધીમાં તો આખેઆખું તળાવ લાલિટ્ટાક
બની જાય છે. સૂયાોસ્ત પછી પાણીનો રંગ પાછો
બદલાઈને પારદશોક બની જાય છે. રંગ બદલતા
આ તળાવેસમગ્ર રાજ્યમાંભારેકુતહૂ લ સજોયુંછે.
ભાયલીના ટીપી-૨ ચવસ્તારમાંઆવેલા ચશનો
પેલેચડયમ એપાટટમેન્ટમાં રહેતા યુચનવચસોટીના
પ્રોફેસર ડો. અમોલ રણદીવેએક અખબાર સાથેની
વાતિીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ટીપી-૨માં આવેલા
કોપોોરેશનના બગીિાની બાજુના એક નાનકડા
તળાવનુંપાણી ચદવસમાંબેવખત રંગ બદલી રહ્યું
છે. સૂયોોદય થતાંની સાથેજ તળાવના પાણીનો રંગ
બદલાવા માંડે છે અને બપોર સુધીમાં તો આખુ
તળાવ લાલ રંગનુંબની જાય છે.
આ પછી સૂયાોસ્તની સાથે પાણીનો રંગ
બદલાવાની પ્રચિયા તેજ બનેછેનેઅંધારુ થતાંની
સાથેજ તળાવનુંપાણી પાછુંપારદશોક બની જાય
છે. પાણીની રંગ બદલવાની પ્રચિયા છેલ્લા ૧૦થી
૧૨ ચદવસથી જોવા મળી રહી છે. રંગ બદલતા
તળાવને કારણે સમગ્રચવસ્તારમાં ભારે કૂતુહલ

સજાોયુંછે. આ તળાવ ભલેનાનુંહોય પરંત,ુ તેના
કકનારેઘણી વખત ચવદેશી પક્ષીઓ જોવા મળેછે.
ડો. રણદીવેકહેછેકે, તળાવમાંખાસ પ્રકારની
લીલ હોય તો તેના લીધે તળાવના પાણીનો રંગ
બદલાતો હોય તેવું બની શકે છે. આ ચવચશિ
પ્રકારની લીલ સૂયોના કકરણો પડતાંની સાથે જ
એક્ટટવેટ થતી હોય છે અને અંધારુ થાય પછી
આપોઆપ પોતાનો રંગ છોડી દેતી હોય છે.
જોકે, આ તળાવના પાણીનો રંગ બદલાવાનું
સાિું કારણ તપાસનો ચવષય છે. પાણીનો રંગ
બદલાવાની પ્રચિયા અંગેએમ. એસ. યુચનવચસોટીના
એન્વાયોન્મેન્ટ સાયન્સના ડો. કૌરેશ વચ્છરાજાની
કહેછે, ‘માઈિોસ્કોપથી જોઈ શકાય તેવા અત્યંત
સુક્ષ્મ જીવોનું પ્રમાણ પાણીમાં વધી જાય તો તેને
લીધેપણ તળાવના પાણીનો રંગ બદલાઈ શકેછે.’
તેઓ કહે છે કે ફાઈટોપ્લેન્ટટોન અને
ઝૂપ્લેન્ટટોન જેવા સુક્ષ્મ જીવો અનેવનસ્પચતનો રંગ
સૂયોપ્રકાશ આધાચરત હોય છે. આ તળાવમાંઆવા
સુક્ષ્મ જીવોનુંપ્રમાણ વધ્યુંહોય તો તેનાથી પાણીનો
રંગ બદલાઈ શકે છે. અલબત્ત, તળાવના પાણીનું
માઈિોસ્કોચપક એનાચલસીસ કયાોપછી જ તેનો રંગ
બદલાવાનુંસાિુંકારણ જાણી શકાય તેમ છે.

છે. ટોની તેના નવા િોથથેલટક પગ અને
કાખઘોડીઓ સાથે જૂન મલહનામાં રોજ
ચાલીને તેની ૧૦ કકલોમીટર ચાલવાની
ચેલેન્જ પૂણય કરશે. તેણે અત્યાર સુધીમાં
૫.૨ કકલોમીટરથી વધુ અંતર કાપ્યું છે.
ટોનીની ચેલરટી ઈવલલના લંડન
લચફડ્રન્સ હોસ્થપટલ છે અને ચેફસીના
ફ્રાન્ક લેપાડડ સલહતના સમથયકોના
િયાસથી તેણે પોતાના લક્ષ્યથી
અનેકગણી રકમ એકત્ર કરી છે.
કેન્ટના કકંગ્સ લહલ ખાતેરહેતો ટોની
૨૦૧૪માં માત્ર ૪૧ લદવસનો હતો ત્યારે
તેના જન્મદાતા માતાલપતાની ક્રુરતાના
કારણે તેને ગંભીર ઈજા પહોંચતાં તેના

બંનેપગ કાપી નાખવાની િરજ પડી હતી.
તેબચી શકેતેવી પણ આશા ન હતી અને
લાઈિ સપોટડ પર રખાયો હતો ત્યારે
સાઉથ લંડનના લેમ્બેથની ઈવલલના
લચફડ્રન્સ હોસ્થપટલમાં તેની સારવાર
કરવામાં આવી હતી.
હજુ ગયા વષષે જ તેને િોથથેલટક
(બનાવટી) પગ લગાવાયા છે. ટોની ચાર
મલહનાનો હતો ત્યારે પૌલા અને માકક
હજેલેતેનેદત્તક લીધો હતો. હોસ્થપટલમાં
સારવાર પછી હજેલ દંપતી ટોનીને
પોતાના પલરવારનો લહથસો બનાવવા ઘેર
લઈ ગયા હતા.
અનુસંધાન પાન-૨૪

ભારતવંશી સેકજડ લેફ્ટેનજટ અનમોલ નારંગ અમેદરકન દમદલટ્રી એકેડેમીમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થનાર પહેલી શીખ
બની છે. ગ્રેજ્યુએશન બાદ હવેઅનમોલનેઓિોહામાના પોટટસીલમાંબેદિક લીડરદશપ કોસસપૂરો કરવો
પડશે. આ પછી તેઅમેદરકન એરફોસસમાંજોડાશે. જાજયુઆરી ૨૦૨૧માંજાપાનનાંઓદરનાવમાંઅનમોલનું
પહેલુંપોસ્ટટંગ થશે, જ્યાંઅમેદરકાનુંએરબેિ છે. આ દસદિ પ્રાપ્ત કયાસબાદ અનમોલ નારંગ ખૂબ ઉત્સાદહત
છે. અનમોલ વેટટ પોઇજટ દમદલટ્રી એકેડેમીમાંથી જયૂદિયર એસ્જજદનયરીંગમાંચાર વષસની દડગ્રી પૂરી કયાસ
બાદ હવેએર દડફેજસ દસટટમ ફફલ્ડમાંકામ કરવા ઇચ્છેછે. પોતાનુંસપનુંપૂરુંથવાથી ખુશખુશાલ અનમોલ
કહેછેકેમારી આ દસદિથી જ્યોદજસયાનાંશીખ સમુદાયનુંતો મનોબળ મજબૂત બનશેજ સાથેસાથેઅજય
અમેદરકન શીખોનેપણ આ ફફલ્ડમાંકેદરઅર બનાવવા માટેપ્રેરણાટત્રોત બનશે.

લોકડાઉન બાદ સાઇકલ વેચાણ આસમાને!

લંડનઃ ઇટાલીના ફ્લોરેન્સમાં
સાઇકલ અને ટુ-વ્હીલર વેચતી
કંપની િો-બાઇકના માલલક
એનલરકો
લેપોર
હાલ
આશ્ચયયચકકત છે.
ત્રણ મલહના અગાઉ લગભગ
નવરા બેસલ
ે ા એનલરકો તેમની
દુકાનની બહાર સાઇકલ
ખરીદનારાની ભીડ જોઇને
લવિાસ નથી કરી શકતા. તેઓ
કહેછે, અમેબેમલહનામાંજ ગત
વષયકરતાંબમણી સાઇકલો વેચી
છે. થટોક ખતમ થઇ ગયો છે.
કંઇક આવી જ સ્થથલત
યુરોપ, અમેલરકા, લિટન,
સ્થવટ્ઝરલેન્ડ તથા ડેનમાકકજેવા

ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે.
લોકડાઉનમાં સંપણ
ૂ ય ખાલી
રથતાએ એવા લોકોને પણ
સાઇકલના શોખીન બનાવી દીધા
કેજેમનેતેપસંદ નહોતી.
સાઇકલની માગ વધી છે
અનેકાર ચલાવનારા ઘટી રહ્યા
છે. ન્યૂ યોકકમાં બાઇક શેલરંગ
લસથટમ ૬૭ ટકા વધી છે.
સ્થવટ્ઝરલેન્ડમાં સાઇકલ વેચાણ
૧૭૧ ટકા તો કિલાડેસ્ફિયામાં
૧૫૧ ટકા વધ્યું છે. ટુ-વ્હીલરની
વૈલિક રાજધાની ડેનમાકકમાં
સાઇકલનુંવેચાણ બેથી ત્રણ ગણું
વધ્યુંછે.
કોપનહેગનમાં ઓમલનયમ

બાઇક્સના માલલક જેમ્સ રુલબન
જણાવે છે કે, અમે વ્યાપારના
અત્યાર સુધીનાં વષોયમાં હાલ
સૌથી વ્યથત છીએ. અમેએલિલમેમાં જ ગત વષય કરતાં બમણી
સાઇકલો વેચી ચૂક્યા છીએ.
દુલનયામાં સાઇકલનું વેચાણ
વધતાં અને સરકારી નીલતથી
સાઇકલ ઉદ્યોગનેનવજીવન મળ્યું
છે. શેરબજારમાંઆ કંપનીઓના
શેરના ભાવ ૨ માસમાં૧૫ ટકાથી
વધુ વધ્યા છે. ત્રણ મલહના
અગાઉ સંઘષય કરી રહેલી
સાઇકલ ઇન્ડથટ્રીને હવે કદાચ
સરકારના આલથયક પેકજ
ે ની પણ
જરૂર નહીં પડે.

